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บทคัดย(อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ นี้มีวัตถุประสงค  ๓ ประการคือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค กรปกครองส�วนท"องถ่ิน ๒. เพ่ือศึกษา
ป4จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค กรปกครองส�วนท"องถ่ิน และ ๓. เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค กรปกครองส�วนท"องถ่ิน การวิจัยในครั้งนี้
เป]นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การดําเนินการแบ�งเป]น ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑ 
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู"วิจัยได"เก็บรวบรวมข"อมูลจากกลุ�มตัวอย�างจํานวน ๓๔๒ ตัวอย�าง วิเคราะห 
ข"อมูลเป]นการวิเคราะห ข"อมูลเชิงพรรณนา โดยใช"ค�าความถ่ี ค�าร"อยละ ค�าเฉลี่ย (Χ ) ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห สหสัมพันธ  และการวิเคราะห การวิเคราะห การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด"วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ระยะท่ี ๒ เป]นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป]นการศึกษาภาคสนามด"วยวิธีการสัมภาษณ เชิงลึก จากผู"ให"ข"อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน และ
การสนทนากลุ�มเฉพาะจํานวน ๑๒ คน เพ่ือยืนยันโมเดลหลังจากการสังเคราะห ข"อมูล  
  ผลการวิจัยพบว(า  
 ๑. การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค กรปกครองส�วนท"องถ่ินในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ=๓.๖๐, S.D.=๐.๗๘๖) เม่ือพิจารณาเป]น
รายด"านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได"ดังนี้ ๑) สวัสดิการเบ้ียคนพิการ ๒) การแพทย และสุขภาพ ๓) 
การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ ๔) การมีงานทํา ๕) บริการกู"ยืมเงินประกอบ
อาชีพสําหรับคนพิการ ๖) การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย ๗) การศึกษา และ ๘) การจัดให"มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ตามลําดับ 
 ๒. ป4จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พบว�า การปฏิบัติตามหลัก  สังคหวัตถุ ๔, การบริหาร
จัดการองค กรท่ีดี และป4จจัยการบริหาร มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
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ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดยมีค�าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๔๙๒, .๖๕๖ และ .๗๐๒ ตามลําดับ 
 ๓. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค กรปกครองส�วนท"องถ่ิน ตามตัวแปร ๓ ด"านดังนี้ ๑) การปฏิบัติตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย โดย
เรียงจากความสําคัญคือ การวางตนพอดี การสงเคราะห ประชาชน การโอบอ"อมอารี และวจีไพเราะ 
๒) การบริหารจัดการองค กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกาย โดยเรียงจากความสําคัญคือ ประกอบด"วยความคุ"มค�า เมตตาธรรมต�อผู"อ่ืน เคารพ
และปฏิบัติตามกติกา ยืนหยัดความโปร�งใส เน"นความรับผิดชอบ และเต็มใจมีส�วนร�วม ๓) ป4จจัยการ
บริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย โดยเรียง
จากความสําคัญคือ ประกอบด"วย การประสานงาน การบังคับบัญชาสั่งการ การจัดองค การ การ
ควบคุม และการวางแผน  
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Abstract  
 

 Objectives of this research were of: 1. To study welfares management for 
people with mobility or physical disabilities of Local Administrative Organizations, 2. To 
study factors affecting the welfare management for people with disabilities or movement 
Body of the local Administrative organizations and 3. To propose a model of welfare 
management for People with mobility or physical disabilities of the local administrative 
organizations.               
             Methodology was the mixed methods, divided into 2 steps: Step 1; the 
quantitative research collected data from 342 samples. Data were analyzed with 
descriptive statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.). Also 
correlation analysis and analysis of multiple regression analysis by using statistical 
software. Step 2 was the qualitative research which was the field study, collected data 
from 17 key informants by in-depth-interviewing and from 12 participants in focus group 
discussions to confirm the model after data synthesis.  
               Findings were as follow:  
 1. The welfare management for people with mobility or physical disabilities 
was at high level (Χ=3.60, SD=0.786) Considering each aspect, it was found that the 
mean value was ranked as follows: 1) welfares and disable money, 2) Medical and 
health 3) Reduction of public transport fares for people with disabilities 4) 
employment 5) money loan for career services for people with disabilities 6) housing 
adjustment 7) education and 8) providing facilities respectively. 
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 2. Factors affecting the welfare management for people with mobility or 
physical disabilities of Local Administrative Organizations was found that the compliance 
with Sangahavatthu 4, good administration organization and management factors had 
Influence on welfare management for people with mobility or physical disabilities 
with statistically significant value at the level of 0.01 with the coefficient of decision 
making (R Square) equal to .492, .656 and .702 respectively.  

  3. The model for the development of welfare management for people 
with the movement or physical disabilities of the local administrative organization in 
Samut Prakan Province according to the following 3 variables: 1) The compliance 
with Sangahavatthu 4 had influences on the administration of the welfare management 
for mobility or physical disabilities, ranging by the importance as appropriate behavior, 
helping the public, being generous to people and sweet words. 2) Good governance 
administration had influences on the management of the welfare for movement or 
body disability, ranging by importance as; worthiness, loving others, rules and 
regulations abiding, transparence and responsibility emphasis and participatory 
willingness. 3) Management factor that had influences on the welfares management 
for movement or body disability, ranging by the importance as coordination, 
command, organizing, controlling and planning.  
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กิตติกรรมประกาศ 
  

 ดุษฎีนิพนธ�เรื่องนี้สําเร็จเรียบร�อยตามความมุ"งหมายได� ด�วยความกรุณาและความ
ช"วยเหลืออย"างดียิ่งจาก ศ. ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต� และ รศ. ดร. สุรินทร� นิยมางกูร ซ่ึงเป4นอาจารย�ท่ี
ปรึกษาและท่ีปรึกษาร"วม และยังได�รับความอนุเคราะห�ให�คําปรึกษาจาก รศ. ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ9ายวิชาการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและให�ข�อเสนอแนะต"างๆ ด�วยความ
เมตตา รวมท้ังให�ความอนุเคราะห�เก้ือกูลในการตรวจทานแก�ไขข�อบกพร"องต"างๆ และช"วยปรับปรุงให�
เกิดความถูกต�อง มีความสมบูรณ�ของเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน ด�วยความเอาใจใส"ต้ังแต"เริ่มดําเนินการ
จนกระท่ังสําเร็จเรียบร�อย ซ่ึงผู�ทําการศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป4นอย"างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมการสอบป>องกันดุษฎีนิพนธ�ท้ัง ๕ ท"าน
ประกอบด�วย รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ�สรรค� ประธานกรรมการ, รศ.วิชัย ธรรมชอบ กรรมการ, รศ.ดร. 
สุรพล สุยะพรหม กรรมการ, ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต� กรรมการ, รศ.ดร.สุรินทร� นิยมางกูร กรรมการ
และเลขานุการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและเสนอปรับปรุงงานวิจัยนี้ให�สมบูรณ�ยิ่งข้ึน    
 ขอขอบพระคุณคณาจารย�บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร�ทุกท"าน ท่ีได�ให�ความช"วยเหลือ
ชี้แนะถึงข�อบกพร"องทุกอย"าง ท้ังตอนเรียนจนถึงเม่ือทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ได�ลุล"วงไปด�วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู�บริหารและบุคลากรขององค�กรปกครองส"วนท�องถ่ินทุกท"านท่ีให�ความ
ร"วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงประจักษ� เพ่ือนํามาวิเคราะห�และสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณผู�ให�ข�อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คนท่ีเมตตาให�ข�อมูลอย"างดียิ่งและเต็มใจใน
การสัมภาษณ�เชิงลึก และขอขอบพระคุณผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเข�าร"วมสนทนากลุ"มจํานวน ๑๒ ท"านและให�
คําแนะนํา ข�อเสนอแนะอย"างดียิ่ง 
 ท�ายนี้ผู�จัดทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ได�รับกําลังใจเป4นอย"างสูงจากบิดา มารดา ซ่ึงเป4นท่ีรักและ
เคารพบูชายิ่ง และจากญาติพ่ีน�องทุกท"าน รวมท้ังเพ่ือนสนิทท่ีได�คอยให�กําลังใจจนประสบความสําเร็จ 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขออานิสงส�แห"งความเพียรพยายามในการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หากเป4น
กุศลข�าพเจ�าขอน�อมถวายเป4นพุทธบูชาแด"องค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ขอน�อมเกล�าน�อม
กระหม"อมถวายแด"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู"หัว พระองค�ผู�ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุทิศให�กับบูรพาจารย�ของมหาวิทยาลัย และบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารย�ทุกท"านท่ีสั่งสอนข�าพเจ�าในทุกระดับชั้น และผู�มีพระคุณท้ังหลายทุกท"าน 
 
         นายสิงห�คํา มณีจันสุข 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 

 



 
 
 

 สารบัญ  
เรื่อง  หน�า 
บทคัดย�อภาษาไทย  (๑) 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ  (๓) 
กิตติกรรมประกาศ  (๕) 
สารบัญ   (๖) 
สารบัญตาราง   (๘) 
สารบัญภาพ (๑๐) 
คําอธิบายสัญลักษณ%และคําย�อ (๑๒) 
  
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 

 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๕ 

 ๑.๓ วัตถุประสงค(ของการวิจัย ๕ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ นิยามศัพท(เฉพาะท่ีใช5ในการวิจัย ๗ 

 ๑.๗ ประโยชน(ท่ีได5รับจากการวิจัย ๑๐ 

   
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๑๑ 

 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ๒๐ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ๓๕ 

 ๒.๔ หลักสังคหวัตถุ ๔   ๔๕ 

 ๒.๕ ข5อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๕๙ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข5อง  ๖๕ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๘๔ 
   
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๘๕ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๕ 

 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ๘๖ 

       ๓.๒.๑ ประชากรและกลุBมตัวอยBาง  ๘๖ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช5ในการวิจัย ๘๗ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข5อมูล  ๙๐ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห(ข5อมูล ๙๑ 

 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๒ 



 
 

(๒) 
 

 สารบัญ (ต�อ)  
เรื่อง  หน�า 
 ๓.๒.๑ ผู5ให5ข5อมูลสําคัญ ๙๓ 
       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช5ในการวิจัย ๙๔ 
       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข5อมูล  ๙๔ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห(ข5อมูล ๙๔ 
   
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห%ข�อมูล  ๙๖ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห(ข5อมูลเบ้ืองต5น ๙๖ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห(ข5อมูลตามวัตถุประสงค( ๑๐๘ 
 ๔.๒.๑ ข5อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางรBางกาย ๑๐๘ 
 ๔.๒.๒ ป�จจัยท่ีสBงผลตBอการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางรBางกายขององค(กรปกครองสBวนท5องถ่ิน ๑๑๕ 

 ๔.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรBางกายขององค(กรปกครองสBวนท5องถ่ิน ๑๖๓ 

 ๔.๓ องค(ความรู5 ๑๖๘ 
 ๔.๓.๑ องค(ความรู5ท่ีได5รับจากการวิจัย ๑๖๘ 
 ๔.๓.๒ องค(ความรู5ท่ีได5สังเคราะห(จากงานวิจัย ๑๗๖ 
   
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ ๑๗๗ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๑๘๒ 
 ๕.๓ ข5อเสนอแนะ ๑๘๘ 
       ๕.๓.๑ ข5อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๘๘ 
       ๕.๓.๒ ข5อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑๘๘ 
       ๕.๓.๓ ข5อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตBอไป ๑๘๙ 
  
บรรณานุกรม ๑๙๐ 
ภาคผนวก ๑๙๙ 

ภาคผนวก ก การวิเคราะห(คBาดัชนี IOC ๒๐๐ 
ภาคผนวก ข ตารางแสดงคBาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๒๑๖ 
ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๒๐ 
ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ( ๒๓๑ 
ภาคผนวก จ Out put ผลการวิเคราะห(ข5อมูล ๒๓๗ 

ประวัติผู�วิจัย ๒๗๓ 
  



 
(๘) 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน�า 
๒.๑ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบป�จจัยการบริหาร ๑๙ 
๒.๒ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร'างกาย ๓๔ 
๒.๓ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี ๔๔ 
๒.๔ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบหลักสังคหวัตถุ ๔ ๕๙ 
๒.๕ สรุปงานวิจัยการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

ทางร'างกาย ๗๑ 
๒.๖ สรุปงานวิจัยหลักสังคหวัตถุ ๔ ๗๕ 
๒.๗ สรุปงานวิจัยการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี ๘๐ 
๒.๘ สรุปงานวิจัยป�จจัยการบริหาร ๘๒ 
๓.๑ แสดงการสุ'มตัวอย'างแบบแบ'งตามสัดส'วน ๘๗ 
๔.๑ จํานวน และร3อยละของข3อมูลป�จจัยส'วนบุคคล ๙๖ 
๔.๒ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ใน

ภาพรวม ๙๘ 
๔.๓ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

จําแนกเป;นรายข3อ ๙๘ 
๔.๔ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลการบริหารจัดการองค�กรท่ีดีใน

ภาพรวม ๑๐๐ 
๔.๕ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลการบริหารจัดการองค�กรท่ีดีจําแนก

เป;นรายข3อ ๑๐๑ 
๔.๖ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป�จจัยการบริหารในภาพรวม ๑๐๔ 
๔.๗ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป�จจัยการบริหารจําแนกเป;นรายข3อ ๑๐๕ 
๔.๘ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับ

คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร'างกายในภาพรวม ๑๐๘ 
๔.๙ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับ

คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร'างกายจําแนกเป;นรายข3อ ๑๐๙ 
๔.๑๐ ค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว'างหลักสังคหวัตถุ ๔ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

และป�จจัยการบริหารท่ีส'งผลต'อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร'างกายขององค�กรปกครองส'วนท3องถ่ิน ๑๑๓ 

๔.๑๑ ค'า Tolerance และค'า Variance Inflation Factor (VIF) ของหลักสังคหวัตถุ ๔ 
การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี และป�จจัยการบริหาร ๑๑๔ 

๔.๑๒ แสดงการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ท่ีมีอิทธิพลต'อการบริหารจัดการสวัสดิการ
คนพิการขององค�กรปกครองส'วนท3องถ่ิน ๑๑๕ 



 
(๙) 

 

 สารบัญตาราง (ต�อ)  
ตารางท่ี หน�า 
๔.๑๓ แสดงการบริหารจัดการองค�กรท่ีดีมีอิทธิพลต'อการบริหารจัดการสวัสดิการคน

พิการขององค�กรปกครองส'วนท3องถ่ิน   ๑๑๖ 
๔.๑๔ แสดงป�จจัยการบริหารมีอิทธิพลต'อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการของ

องค�กรปกครองส'วนท3องถ่ิน ๑๑๘ 
  



 
 

(๑๐) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน�า 
๒.๑ ข้ันตอนการจัดต้ังและดําเนินการของศูนย�บริการคนพิการท่ัวไป ๖๒ 
๒.๒ มาตรฐานและตัวชี้วัดการส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๖๓ 
๒.๓ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๔ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๓ 
๔.๑ สวัสดิการเบ้ียคนพิการจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๒๑ 
๔.๒ การแพทย�และสุขภาพจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๒๓ 
๔.๓ การแพทย�และสุขภาพจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๒๕ 
๔.๔ การปรับสภาพท่ีอยู,อาศัยจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๒๗ 
๔.๕ การจัดให;มีสิ่งอํานวยความสะดวกจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๒๙ 
๔.๖ การลดหย,อนค,าโดยสารขนส,งสาธารณะสําหรับคนพิการจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๐ 
๔.๗ การมีงานทําจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๒ 
๔.๘ บริการกู;ยืมเงินประกอบอาชีพจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๔ 
๔.๙ ความโอบอ;อมอารีจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๖ 
๔.๑๐ วจีไพเราะจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๘ 
๔.๑๑ สงเคราะห�ประชาชนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๐ 
๔.๑๒ วางตนพอดีจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๒ 
๔.๑๓ เคารพและปฏิบัติตามกติกาจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๔ 
๔.๑๔ เมตตาธรรมต,อผู;อ่ืนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๕ 
๔.๑๕ ยืนหยัดในความโปร,งใสจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๗ 
๔.๑๖ เต็มใจมีส,วนร,วมจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๙ 
๔.๑๗ เน;นความรับผิดชอบจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๐ 
๔.๑๘ ประกอบด;วยความคุ;มค,าจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๒ 
๔.๑๙ การวางแผนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๔ 
๔.๒๐ การจัดการจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๖ 
๔.๒๑ การบังคับบัญชาสั่งการจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๘ 
๔.๒๒ การประสานงานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๐ 
๔.๒๓ การควบคุมจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๒ 
๔.๒๔ แสดงรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

หรือทางร,างกายขององค�กรปกครองส,วนท;องถ่ิน ๑๖๓ 
๔.๒๕ รูปแบบการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๑๗๑ 
๔.๒๖ รูปแบบการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี   ๑๗๒ 
๔.๒๗ รูปแบบปDจจัยการบริหาร ๑๗๓ 
   



 
 

(๑๑) 
 

 สารบัญแผนภาพ (ต�อ)  
แผนภาพท่ี หน�า 
๔.๒๘ การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร,างกาย

ขององค�กรปกครองส,วนท;องถ่ิน ๑๘๔ 
๔.๒๙ รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง

ร,างกายขององค�กรปกครองส,วนท;องถ่ิน ๑๗๕ 
๔.๓๐ ผังมโนทัศน�การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

ทางร,างกายขององค�กรปกครองส,วนท;องถ่ิน ๑๗๖ 
 



 

 

(๑๒) 
 

คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 

 อักษรย�อในดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ใช�อ�างอิงจากพระไตรป#ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการศึกษาค�นคว�าดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ ผู�วิจัยใช�ชื่อย�อและคําเต็มโดย
เรียงลําดับดังนี้  
 ที.สี.  =  สุตตันตป#ฎก ฑีฆนิกาย  สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
 ที.ปา. =  สุตตันตป#ฎก ฑีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
 สํ.ม.  =  สุตตันตป#ฎก สังยุตตตนิกาย  มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

 องฺ.ทุก. = สุตตันตป#ฎก อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
 อง.จตุกฺก. = สุตตันตป#ฎก อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.ปCฺจก. = สุตตันตป#ฎก อังคุตตรนิกาย  ปDญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
 ขุ.ธ.  = สุตตันตป#ฎก ขุททกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
 ขุ.ม.  = สุตตันตป#ฎก ขุททกนิกาย  มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
 อภิ.ก. = อภิธรรมป#ฎก กถาวัตถุ    (ภาษาไทย) 
 สําหรับการอ�างอิงเลขท่ีอยู�หลังชื่อย�อของคัมภีร�ใช�แบบ ๓ ตอน และ ๒ ตอน คือ เล�ม/

ข�อ/หน�า และ เล�ม/หน�า 
 ส�วนการอ�างอิงเลขท่ีอยู�หลังชื่อย�อ เช�น วิ.มหา. ๑/๒. หมายถึง วินัยป#ฎก มหาวิภังค� เล�ม 
๑ ข�อ ๒ เปHนต�น 
  



 
บทท่ี ๑ 

 
บทนํา  

 
๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 สังคมไทยในอดีตท่ีผ�านมามองว�าผู� พิการมีลักษณะแปลกแยกท่ีต�องได�รับการอุ�มชู 
ประเด็นนี้นักวิชาการได�ให�ทัศนะว�าสังคมไทยควรเปลี่ยนกระบวนทัศน) (Paradigm Shift) จากการอุ�ม
ชูไปสู�การทํางานเพ่ือเป:นการพัฒนาคนพิการ เปลี่ยนกระบวนทัศน)การทํางานจากการกุศล (charity 
based) เป:นการพัฒนาบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน (Rights Based) ภายใต�แนวคิดเชิงสังคม 
(Social Model) รวมถึงต�องมีนโยบายควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย)สร�างข้ึน (built 
environment)๑ ถึงแม�ว�าปQจจุบันสังคมได�เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีให�ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตคน
พิการมากข้ึน โดยมีพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o แก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให�กลุ�มคนพิการมีสวัสดิการต�าง ๆ ท่ีจําเป:นสําหรับกลุ�มคน
พิการค�อนข�างครบถ�วน และกําหนดหน�าท่ีของรัฐให�จัดสวัสดิการให�แก�กลุ�มคนพิการทุกคนอย�างท่ัวถึง
และเป:นธรรม คนพิการท่ีถูกปฏิเสธไม�ให�ได�รับสวัสดิการตามสิทธิสามารถร�องต�อคณะกรรมการ
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติได� หากคณะกรรมการวินิจฉัยว�า คนพิการถูกเลือก
ปฏิบัติคณะกรรมการจะต�องสั่งให�ผู�กระทําการให�มีการแก�ไข หากผู�กระทําการไม�ดําเนินการแก�ไข คน
พิการมีสิทธิฟ[องต�อศาลเพ่ือเรียกค�าเสียหาย และศาลมีสิทธิกําหนดค�าเสียหายให�ได�ไม�เกินสี่เท�าของ
ค�าเสียหายท่ีแท�จริง ตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕o แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๒  
  แต�ยังมีปQญหาของการไม�ปฏิบัติตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดของบุคคลท่ัวไป แม�มี
กฎหมายบังคับอย�างชัดเจนในวิธีปฏิบัติต�อคนพิการด�านต�าง ๆ รวมถึงทัศนคติ ความเชื่อของคนท่ัวไป
ท่ีมองคนพิการอย�างแตกต�าง นํามาซ่ึงการเลือกปฏิบัติต�อคนพิการอย�างไม�ถูกต�อง ทําให�คนพิการมี
ข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและเข�าร�วมกิจกรรมทางสังคมกับบุคคลท่ัวไปได�อย�าง
ยากลําบาก อันเนื่องมาจากมีความบกพร�องทางการมองเห็น การได�ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ) พฤติกรรม สติปQญญาและการเรียนรู� และมีความต�องการจําเป:นด�านต�าง ๆ เพ่ือให�
สามารถดําเนินชีวิตและมีส�วนร�วมในสังคมปกติสุขได�อย�างบุคคลท่ัวไป๓  

                                                           

 ๑ ภัทรกิติ์ โกมลกิติ, ชีวิตและข�อจํากัดด�านการเดินทางของผู�พิการไทย, ภาควิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม และสถาปQตยกรรมศาสตร) จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย, เอกสารเผยแพร! (๒๕๕๑), หน�า ๖๕-๖๖. 
 ๒ วิริยะ นามศิริพงศ)พันธุ) และจุไร ทัพวงษ), อ�างถึงใน ปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ, สํานักวิชาการ, 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร, เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส), (๒๕๕๘), หน�า ๑. 
 ๓ สํานักวิชาการ, สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร, ปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ, เอกสาร
วิชาการอิเล็กทรอนิกส), (๒๕๕๘), หน�า ๑. 



 

 
๒ 

 

 

  นอกจากข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและเข�าร�วมกิจกรรมทางสังคม
กับบุคคลท่ัวไปได�อย�างยากลําบากแล�วการปรับสภาพแวดล�อมในอาคารสถานท่ีและบริการสาธารณะ 
สิ่งของเครื่องใช�รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเป:นสาธารณะสําหรับผู�พิการ เช�น ห�องน้ํา ท่ีจอดรถ 
ทางลาด ป[ายประชาสัมพันธ)หรือป[ายบอกทาง การเข�าถึงบริการข�อมูล เทคโนโลยีและการสื่อสาร ยัง
มีไม�มากนักหรือไม�เฉพาะเจาะจงสําหรับผู�พิการ สังคมในปQจจุบันเริ่มตระหนักรู�และเปลี่ยนกระบวน
ทัศน) จากการอุ�มชูไปสู�การทํางานเพ่ือการพัฒนาคนพิการภายใต�แนวคิดเชิงสังคม รวมถึงมีนโยบาย
การจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการหรือการส�งเสริมและพัฒนา นอกจากเหตุผลของการปรับเปลี่ยน
สังคมไปสู�สังคมผู�สูงอายุในอนาคตอันใกล� รวมสังคมผู�สูงอายุของคนพิการก็จะมีเพ่ิมมากข้ึนในลักษณะ
เช�นเดียวกัน หลักปรัชญาของการอยู�ร�วมกันภายใต�สังคมและวัฒนธรรมเดียวกันโดยไม�มีลักษณะ
แปลกแยกแบบสังคมพหุลักษณ) (Plural Society) แต�การปฏิบัติต�อผู�พิการ คือการยอมรับในศักด์ิศรี
ความเป:นมนุษย)และความเท�าเทียมกันตามปฏิญญาสากลว�าด�วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1975 ปฏิญญา
ดังกล�าวมีเจตนารมณ)เพ่ือรับรองสิทธิมนุษยชนในด�านการประกอบอาชีพรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเพ่ือรับรองให�คนพิการมีศักด์ิศรีความเป:นมนุษย)เช�นเดียวกับบุคคลท่ัวไปได�รับ ต�อมา
ในภายหลังได�มีอนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด�วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities: CRPD) สาระสําคัญของอนุสัญญาว�าด�วยสิทธิคนพิการ (CRPD) เน�นไปท่ี
การขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซ่ึงเป:นสาเหตุสําคัญของความยากลําบากในการดําเนินชีวิตของผู�พิการ 
ตลอดจนการแก�ไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซ่ึงก�อให�เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวาง
การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป:นอย�างยิ่งอนุสัญญาดังกล�าวถือเป:นอนุสัญญาด�านสิทธิ
มนุษยชนระหว�างประเทศ ท่ีให�หลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป:นมนุษย)ต�อคนพิการ 
อย�างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป และเป:นสนธิสัญญาด�านสิทธิมนุษยชนขององค)การ
สหประชาชาติฉบับแรกในศตวรรษท่ี ๒๑ และด�วยแรงผลักดันของเครือข�ายคนพิการ ประเทศไทยจึง
ได�ร�วมเป:นแกนนําในการยกร�าง เจรจา ลงนามรับรอง รวมท้ังได�ให�สัตยาบันต�ออนุสัญญาดังกล�าวเม่ือ
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑๔ 
 อนุสัญญาฯ ดังกล�าว เป:นแรงบันดาลใจให�เกิดการปรับปรุงกฎหมายด�านคนพิการใน
ประเทศไทย อย�างมากมาย โดยได�บัญญัติสาระสําคัญอันเก่ียวข�องกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ
ไว�ในกฎหมายต�าง ๆ อันเป:นการสร�างหลักประกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีเป:นสากล
สําหรับคนพิการไว�ในกฎหมายไทยท่ีสอดคล�องกับความในอนุสัญญาฯ นอกจากนั้นกรมส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) ได�กําหนด
กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงการขับเคลื่อนภารกิจส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับกลไกการทํางานท่ีมีอยู�เดิม ได�แก� ๑) คณะกรรมการส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี เป:นประธาน และมีกรมส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป:นสํานักงานเลขานุการ ๒) คณะอนุกรรมการส�งเสริมและพัฒนา

                                                           

 ๔สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ (พ.ก.), อนุสัญญาว!าด+วยสิทธิคนพิการ 
(CRPD), [ออนไลน)], แหล�งท่ีมา: http://www.http://neppr56.dep.go.th/index.php/claim/อนุสัญญาว�าด�วย
สิทธิคนพิการ-crpd, [๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 



 

 
๓ 

 

 

คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด ซ่ึงมีผู�ว�าราชการจังหวัดเป:นประธาน ๓) กลไกท่ีจัดต้ังข้ึนในปv 
๒๕๕๗ คือ คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการส�วนกลาง ซ่ึงแต�งต้ังโดยกรมส�งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะทํางานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดซ่ึง
แต�งต้ังโดยคณะอนุกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด นอกจากนี้ยัง
กําหนดให�มีกลไกสํารวจข�อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงเป:นอาสาสมัครท่ีได�รับการคัดเลือก
จาก คณะทํางานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ๔) ศูนย)บริการคนพิการจังหวัด ซ่ึง
เป:นกลไกใหม�ท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒o/๔ และอีกกลไก
หนึ่งท่ีมีบทบาทหน�าท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนกฎหมายหรือนโยบายของรัฐสู�การปฏิบัติคือองค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงเป:นหน�วยงานท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีใกล�ชิดกับประชาชน เป:นองค)กรท่ีรับรู�ปQญหาและมี
บทบาทหน�าท่ีในการแก�ไขและพัฒนาโดยเฉพาะอย�างยิงปQญหาด�านสวัสดิการและการพัฒนาคนพิการ 
ว�าจะทําอย�างไรให�คนพิการในท�องถ่ินทุกคนสามารถเข�าถึงบริการและสวัสดิการได�อย�างท่ัวถึง เพ่ือ
เป:นหนทางสู�การพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือให�คนพิการสามารถช�วยเหลือตนเองได�อย�างมีคุณภาพ และเพ่ือร�วม
เป:นส�วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาสังคมและเทศชาติ๕ 
 นอกจากนี้ยังมีหน�วยงานภาคเอกชนท่ีเป:นกลไกหนึ่งในเพ่ือพิทักษ)สิทธิของคนพิการใน
จังหวัด ได�แก� สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ (The Disable Person Association of 
Samut Prakan Province) เริ่มดําเนินการเม่ือปv ๒๕๒๖ โดยกลุ�มคนพิการทางด�านแขนขา ลําตัว ท่ี
พอจะช�วยเหลือตนเองได� และระลึกถึงเพ่ือนร�วมชะตากรรมอ่ืน ๆ ท่ียังอ�อนแออีกมาก อีกท้ังปQญหา
ต�าง ๆ ของคนพิการท่ียังไม�มีใครสามารถแก�ไขหรือแม�แต�จะมองเห็นความไม�สําคัญ เช�น ทัศนคติท่ีไม�ดี
ของสังคมท่ีมีต�อความพิการ การขาดโอกาสในด�านต�าง ๆ ของคนพิการ การกระตุ�นเตือนคนพิการให�
พัฒนาตนเอง เพ่ือให�เป:นท่ียอมรับของสังคม สมาคมฯ ได�รับการจดทะเบียนเป:นนิติบุคคล เม่ือวันท่ี ๖ 
เมษายน ๒๕๒๖ และได�จัดให�มีการประชุมใหญ�สามัญเป:นครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๒๖ 
นับเป:นการเริ่มต�นอย�างสมบูรณ)ขององค)กรท่ีดําเนินการโดยคนพิการเพ่ือประโยชน)ของคนพิการอย�าง
แท�จริง ปQจจุบันมีสมาชิกท่ัวจังหวัดประมาณ ๓,๐๐๐ คน๖ 
 ปQญหาการวิจัยท่ีผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าจากเอกสารเก่ียวกับสถานการณ)ด�านคนพิการในปv 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคนพิการมาใช�บริการของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย)จังหวัด
สมุทรปราการ ท้ังการจดทะเบียนและต�อทะเบียนคนพิการ มีคนพิการท่ีจดทะเบียนแล�วรวม 
๒๔,๘๔๖ คน และมีคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวมากท่ีสุด รองลงมาคือ พิการ
ทางการได�ยิน ความพิการซํ้าซ�อน และพิการทางการเห็นตามลําดับ เนื่องจากคนพิการส�วนใหญ�ทราบ
ถึงสิทธิท่ีจะได�รับจากการจดทะเบียนคนพิการท้ังในด�านการแพทย) การศึกษา สวัสดิการต�าง ๆ จากรัฐ 
คนพิการส�วนใหญ�จะประกอบอาชีพรับจ�างมากท่ีสุด โดยเฉพาะการเข�าทํางานในสถานประกอบการเนื่องจาก
                                                           

 ๕ สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ (พ.ก.), อนุสัญญาว!าด+วยสิทธิคน
พิการ (CRPD), [ออนไลน)], แหล�งท่ีมา: http://www.http://neppr56.dep.go.th/index.php/claim/อนุสัญญา
ว�าด�วยสิทธิคนพิการ-crpd, [๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 
 ๖ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ข+อมูลศูนย4บริหารคนพิการสมาคมคนพิการจังหวัด
สมุทรปราการ, [ออนไลน)], แหล�งท่ีมา: http://www.sdpa-sp.com/. [๒๐ กุมภาพันธ) ๒๕๖๓]. 
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พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๕๖ ทําให�มีการจ�างงานคนพิการของสถานประกอบการมากข้ึน แต�ก็พบว�ามีปQญหาอยู�เช�น 
การศึกษาของกองยุทธศาสตร)และแผนงานกรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ๗ พบว�า
ประเทศไทยมีคนพิการท่ียังขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการเข�าถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน)
ตลอดจนการช�วยเหลืออ่ืนจากรัฐได�อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังการจัดการศึกษา การบริการทางฟ|}นฟู
และสมรรถภาพ การมีงานทํา รายได�และบริการทางสังคม ท้ังนี้จํานวนคนพิการท่ีได�รับการออกบัตร
ประจําตัวคนพิการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๙๖๗,๔๘๒ คน (ชาย ๑,๐๓๒,๖๐๗ คนหญิง 
๙๓๔,๘๗๕ คน) โดยแบ�งคนพิการท่ีอยู�ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด-๑๕ ปv) ร�อยละ ๔.๑๔ จํานวน 
๘๑,๔๖๗ คนในจํานวนนี้มีคนพิการท่ีอยู�ในวัยทํางานอายุ ๑๕-๖๐ ปv ร�อยละ ๔๔.๐๗ มีจํานวนท้ังสิ้น 
๘๖๗,๐๙๘ คนแต�เป:นคนพิการท่ีประกอบอาชีพและมีงานทําเพียงร�อยละ ๔๑.๗๓ จํานวน 
๓๖๑,๘๔๔ คน คนพิการท่ีสามารถประกอบอาชีพได�แต�ยังคงไม�ได�ประกอบอาชีพถึงร�อยละ ๓๔.๑๒ 
จํานวน ๒๙๕,๘๒๖ คน และคนพิการท่ีไม�สามารถประกอบอาชีพได� (เนื่องจากพิการมากและ
ช�วยเหลือตนเองไม�ได�) ร�อยละ ๒๔.๑๕ จํานวน ๒๐๙,๔๒๘ คนสําหรับคนพิการท่ีอยู�ในวัยสูงอายุ 
(อายุ ๖๐ ปvข้ึนไป) ร�อยละ ๕๑.๗๙ จํานวน ๑,๐๑๘,๙๑๗ คน ซ่ึงจะเห็นได�ว�ามีจํานวนไม�น�อยท่ียัง
ไม�ได�รับการจัดสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� สําหรับจังหวัดสมุทรปราการมีกองทุนฟ|}นฟู
สมรรถภาพท่ีจังหวัดทําให�คนพิการในจังหวัดสมุทรปราการสามารถเข�าถึงบริการทางการแพทย)ได�มาก
ข้ึน โดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ)ท่ีเหมาะสมสําหรับความพิการ และด�วยรัฐบาลได�ให�
ความสําคัญในการส�งเสริมให�หน�วยงาน/องค)กรต�าง ๆ สร�างสิ่งอํานวยความสะดวกแก�คนพิการ การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศไทยเป:นสิทธิและสวัสดิการของคนพิการท่ีพึงจะได�รับ
และสวัสดิการสําหรับคนพิการท่ีจําเป:นของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายจํานวน ๘ 
ด�าน  
  จากความสําคัญของปQญหาและเหตุผลดังกล�าวจึงทําให�ผู�วิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับ การ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินรวม ๘ ด�านว�ามีการบริหารจัดการอยู�ในระดับใดเพ่ือให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสมุทรปราการ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ การศึกษาครั้งนี้ได�นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการกับศาสตร)ทาง
ตะวันตกเพ่ือให�เห็นถึงแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข�ามาพัฒนาด�าน
จิตใจ โดยศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ การบริหารจัดการองค)กรท่ีดี และปQจจัยการ
บริหาร ว�ามีอิทธิพลต�อการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายหรือไม� 
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทําให�ได�องค)ความรู�เก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงสามารถนําไปใช�เป:นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ โดยอาศัยการบูรณาการระหว�างศาสตร)ตะวันตก

                                                           

 ๗ กลุ�มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร)และแผนงานกรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ, แผนการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔, พิมพ)
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ)เทพเพ็ญวานิสย), ๒๕๖๒), หน�า ๓. 
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และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และช�วยให�นักวิจัย นักวิชาการ หรือองค)กรท่ีเก่ียวข�อง สามารถนํา
องค)ความรู�ไปประยุกต)ใช�ให�เกิดประโยชน) อันเป:นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการ
พัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการตามแนวทางท่ีนําเสนอต�อไป 
 
๑.๒ คําถามการวิจัย  
 ๑.๒.๑ การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย
ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป:นอย�างไร  
 ๑.๒.๒ ปQจจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอะไรบ�าง  
 ๑ .๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรเป:นอย�างไร   
 
๑.๓ วัตถุประสงค4การวิจัย  
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปQจจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีขอบเขตการวิจัยดังต�อไปนี้  
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด+านเนื้อหา  
 ในการวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประกอบด�วย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการ
บริหาร แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล
หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด+านตัวแปร 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู�วิจัยออกแบบการวิจัยด�วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ดังนั้นตัวแปรจึงจัดแบ�งออกเป:น ๒ ประเภทตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ผู�วิจัยได�สังเคราะห)แนวคิด 
และข�อค�นพบจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย ตัวแปรต�น และตัวแปรตามดังนี้ 
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 ๑.๑) ตัวแปรต�น ได�แก� 
  (๑) ปQจจัยด�านการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด�วย โอบอ�อม
อารี วจีไพเราะ สงเคราะห)ประชาชน วางตนพอดี 
  (๒) ปQจจัยด�านการบริหารจัดการองค)กรท่ีดี ประกอบด�วย เคารพและ
ปฏิบัติตามกติกา เมตตาธรรมต�อผู�อ่ืน ยืนหยัดความโปร�งใส เต็มใจมีส�วนร�วม เน�นความรับผิดชอบ 
ประกอบด�วยความคุ�มค�า 
 (๓) ปQจจัยการบริหาร ประกอบด�วย การวางแผน การจัดองค)การ การ
บังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การควบคุม 
 ๑.๒) ตัวแปรตามได�แก� การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย ประกอบด�วย ๑. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ ๒. การแพทย)และสุขภาพ          
๓. การศึกษา ๔. การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย ๕. การจัดให�มีสิ่งอํานวยความสะดวก ๖. การลดหย�อนค�า
โดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ ๗. การมีงานทํา ๘. บริการกู�ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคน
พิการ 
 ๒) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) ประกอบด�วย การบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย และปQจจัยท่ีส�งผลต�อการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย ประกอบด�วย การปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ การบริหารจัดการองค)กรท่ีดี และปQจจัยการบริหาร   
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด+านประชากรละผู+ให+ข+อมูลสําคัญ 
 ๑) ประชากร (Population) ท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก� เจ�าหน�าท่ีขององค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกํากับดูแลคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ แบ�งแยกตามเขตอํานาจการ
ปกครองท้ัง ๖ อําเภอ จํานวนรวมท้ังสิ้น ๒,๓๗๒ คน๘    
 ๒) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู�วิจัยทําการสัมภาษณ)เชิงลึก (In-
depth Interviews) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูปหรือคน  
  ผู�บริหารขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน ๕ คน 
  ผู�เชี่ยวชาญจากกรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน ๒ คน 
  ตัวแทนผู�พิการ จํานวน ๔ คน 
  เจ�าหน�าท่ีฝ�ายโยธาธิการ จํานวน ๒ คน 
  ผู�เชี่ยวชาญด�านรัฐประศาสนศาสตร) จํานวน ๒ คน 
  ผู�เชี่ยวชาญด�านพระพุทธศาสนา จํานวน ๒ คน 
  รวม   ๑๗ คน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด+านพ้ืนท่ี  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พ้ืนท่ีวิจัยอยู�ในเขตอํานาจการปกครองขององค)กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ  
 
                                                           

 ๘ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)จังหวัดสมุทรปราการ, หน!วยงานรับผิดชอบคน
พิการ, [ออนไลน)], แหล�งท่ีมา: http://www.samutprakan.m-society.go.th/ [๒๔ กันยายน ๒๕๖๒]. 
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 ๑.๔.๕ ขอบเขตด+านระยะเวลา  
 ระยะเวลาท่ีศึกษาต้ังแต�เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมเป:นระยะเวลา ๑๑ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
 ๑.๕.๑ การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด�วย โอบอ�อมอารี วจีไพเราะ 
สงเคราะห)ประชาชน วางตนพอดี อย�างน�อย ๑ ปQจจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ  

 ๑.๕.๒ การบริหารจัดการองค)กรท่ีดี ประกอบด�วย เคารพและปฏิบัติตามกติกา เมตตา
ธรรมต�อผู�อ่ืน ยืนหยัดความโปร�งใส เต็มใจมีส�วนร�วม เน�นความรับผิดชอบ ประกอบด�วยความคุ�มค�า 
อย�างน�อย ๑ ปQจจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน
จังหวัดสมุทรปราการ  

 ๑.๕.๓ ปQจจัยการบริหาร ประกอบด�วย การวางแผน การจัดองค)การ การบังคับบัญชาสั่ง
การ การประสานงาน การควบคุม อย�างน�อย ๑ ปQจจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ 

   
๑.๖ นิยามศัพท4เฉพาะที่ใช+ในการวิจัย  
 องค4กรปกครองส!วนท+องถ่ิน หมายถึง องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด�วย องค)การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
องค)การบริหารส�วนตําบล รวมท้ังสิ้น ๔๙ แห�ง 
 การบริหารจัดการสวัสดิการ หมายถึง การมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ ในการจัด
สวัสดิการสังคมแก�คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายท่ีเหมาะสม เป:นธรรม ท่ัวถึง เท�าเทียม 
มีมาตรฐาน เป:นรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย เป:นสวัสดิการแบบทางเลือกให�กับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายในสังคม  
 คนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร!างกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป:นผลมาจากการมี
ความบกพร�องหรือการสูญเสียอวัยวะในการเคลื่อนไหวได�แก� มือ เท�า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ
อัมพาตแขนขาอ�อนแรง แขนขาขาดหรือภาวะเจ็บป�วยเรื้อรัง จนมีผลกระทบต�อการทํางาน มือ เท�า 
แขน ขา 
 สวัสดิการเบ้ียคนพิการ หมายถึง องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการประชาสัมพันธ)ให�คน
พิการมาลงทะเบียนและทําบัตรประจําตัวคนพิการทุกปv และมีการกําหนดวัน เวลา ให�ผู�ท่ีลงทะเบียน
ขอรับเบ้ียความพิการ รวมท้ังมีการจ�ายสวัสดิการเบ้ียความพิการให�แก�คนพิการเดือนละ ๘๐๐ บาท 
ต�อคนตามกฎหมายกําหนด   
 การแพทย4และสุขภาพ หมายถึง คนพิการมีสิทธิได�รับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดย
ได�รับบริการตรวจวินิจฉัย การแนะแนว ให�คําปรึกษา การรักษา ฟ|}นฟู รวมถึงการจัดหา ซ�อมแซม 
หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ)เครื่องช�วยคนพิการ เป:นต�น          
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 การศึกษา หมายถึง คนพิการทุกคนมีสิทธิได�รับการศึกษาโดยไม�เสียค�าใช�จ�ายต้ังแต�เริ่ม
เข�าเรียนจนถึงปริญญาตรี พร�อมท้ังการได�รับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช�วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
 การปรับสภาพท่ีอยู!อาศัย หมายถึง คนพิการท่ีอาศัยอยู�ในสภาพแวดท่ีไม�เหมาะสม มี
สิทธิได�รับการปรับสภาพแวดล�อมท่ีอยู�อาศัยเช�น การปรับปรุงห�องน้ํา ราวจับ พ้ืนผิวทางเดิน เป:นต�น  
 การจัดให+มีส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�จัดสร�างสิ่ง
อํานวยความสะดวกในส�วนขององค)กรภาครัฐเพ่ือให�คนพิการเข�าถึงและใช�ประโยชน)ได�จริง มีกฎ 
ระเบียบให�หน�วยงานเอกชนต�องสร�างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการด�วย และคุ�มครองสิทธิคน
พิการและให�เข�ามามีส�วนร�วมทางสังคมสําหรับคนพิการ    
 การลดหย!อนค!าโดยสารขนส!งสาธารณะสําหรับคนพิการ หมายถึง คนพิการมีสิทธิ
ได�รับการยกเว�นค�าโดยสารรถไฟฟ[า BTS และไฟฟ[าใต�ดินทุกสถานี ได�รับการลดหย�อนค�าโดยสาร
สาธารณะ ขสมก. บขส. รถไฟ เครื่องบิน ในครึ่งราคา  
 การมีงานทํา หมายถึง คนพิการมีสิทธิได�รับการส�งเสริมอาชีพ โดยสถานประกอบการ
หรือหน�วยงานของรัฐ ต�องจ�างงานคนพิการ ในอัตราส�วนพนักงานท่ัวไป จํานวน ๑๐๐ คน ต�องจ�าง
งานคนพิการ ๑ คน  
 บริการกู+ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ หมายถึง คนพิการและผู�ดูแลคนพิการ
สามารถขอรับบริการกู�ยืมเงินประกอบอาชีพ รายละไม�เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยไม�เสียดอกเบ้ีย ซ่ึงต�อง
ผ�อนชําระไม�เกิน ๕ ปv  
 หลักสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมท่ีเป:นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู�อ่ืน ผูกไมตรี 
เอ้ือเฟ|}อ เก้ือกูล หรือเป:นหลักการสงเคราะห)ซ่ึงกันและกันมีอยู� ๔ ประการ ประกอบด�วย โอบอ�อมอารี 
วจีไพเราะ สงเคราะห)ประชาชน วางตนพอดี 
 โอบอ+อมอารี หมายถึง การอํานวยความสะดวกด�านวัสดุสิ่งของแก�ผู�มาติดต�อราชการ
และแก�เพ่ือนร�วมงานอย�างเต็มใจ หากผู�มาติดต�อราชการเดือดร�อนก็ยินดีให�ความช�วยเหลือ ยินดีให�
คําแนะนําหรืออธิบายเก่ียวกับข้ันตอนต�าง ๆ แก�ผู�มาติดต�ออย�างถูกต�อง ให�ความร�วมมือในกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการช�วยเหลือคนพิการอย�างเต็มท่ี และให�อภัยเม่ือเกิดข�อผิดพลาดในการทํางานหรือล�วงเกิน
ซ่ึงกันและกัน 
 วจีไพเราะ หมายถึง การไม�ใช�คําพูดท่ีเป:นคําหยาบ พูดจาด�วยถ�อยคําท่ีสุภาพและถ�อยคํา
ท่ีมีประโยชน) ยึดถือและพูดด�วยถ�อยคําท่ีเป:นจริง หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต�อผู�อ่ืนท้ังเวลา
พูดท้ังท่ีเป:นทางการและไม�เป:นทางการ พูดคุยเป:นกันเองกับทุกคนโดยไม�ถือตัว และเป:นคนท่ีพูด
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจอันดีต�อผู�มาติดต�องานและเพ่ือนร�วมงาน 
 สงเคราะห4ประชาชน หมายถึง การให�ความอนุเคราะห)แก�ผู�พิการด�วยความเต็มใจ มีจิต
อาสาช�วยเหลือผู�มาติดต�อราชการและคนอ่ืน ๆ ได�ตลอดเวลา ให�ความช�วยเหลือผู�พิการและเพ่ือน
ร�วมงานด�วยความเป:นกัลยาณมิตร แบ�งปQนความรู�ให�แก�ผู�ด�อยโอกาสและคนพิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เม่ือมีปQญหาติดขัดในการประสานงาน หาวิธีแก�ไข ช�วยคลี่คลายปQญหาเพ่ือให�ประชาชนสมหวังกลับไป
ด�วยความประทับใจ 
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 วางตนพอดี หมายถึง การเรียนรู�และยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เข�าใจใน
เหตุการณ)และสิ่งแวดล�อม วางตัวเสมอต�นเสมอปลายจนได�รับความเชื่อถือจากผู�มาติดต�อและเพ่ือน
ร�วมงาน เป:นคนตรงไปตรงมามีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การ
กระทํา และการแสดงออก และเป:นแบบอย�างท่ีดีให�คนอ่ืนได�  
 การบริหารจัดการองค4กรท่ีดี หมายถึง กระบวนการความสัมพันธ)ระหว�างภาครัฐ ภาค
สังคม ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปในการท่ีจะทําให�การบริหารราชการแผ�นดินดําเนินไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด�วย เคารพและปฏิบัติตามกติกา เมตตาธรรมต�อผู�อ่ืน ยืนหยัดความโปร�งใส 
เต็มใจมีส�วนร�วม เน�นความรับผิดชอบ ประกอบด�วยความคุ�มค�า 
 เคารพและปฏิบัติตามกติกา หมายถึง การปฏิบัติงานเป:นไปตามเจตนารมณ)ของ
กฎหมาย ยึดหลักความเสมอภาคในการให�บริการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถืออํานาจตาม
กฎหมาย ระเบียบข�อบังคับต�าง ๆ ขององค)กรมีความทันสมัย เป:นธรรมและเป:นท่ียอมรับของสังคม 
 เมตตาธรรมต!อผู+อ่ืน หมายถึง การปฏิบัติงานด�วยความสุจริตไม�มีเรื่องร�องเรียน มีการ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนอํานวยความสะดวกให�กับประชาชนอย�างเสมอภาค หาก
กระทําความผิดทางวินัยมีการสอบสวนและพิจารณาโทษด�วยความเป:นธรรม และปฏิบัติงานท่ีได�รับ
มอบหมายอย�างเต็มความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน)ของทางราชการและประชาชนเป:นหลัก 
 ยืนหยัดความโปร!งใส หมายถึง สามารถเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารสําคัญท่ีประชาชนควรรู� มี
การดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ)ข�อมูลข�าวสารด�วยวิธีการและรูปแบบต�าง ๆ ได� ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารและมีระบบให�ประชาชนเข�าถึงและรับรู�ข�อมูลข�าวสารได� ประชาชนสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมขององค)กรได� 
 เต็มใจมีส!วนร!วม หมายถึง การเป�ดรับฟQงความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือนํามาใช�
ในการบริหารงาน มีการตอบสนองและนําความคิดเห็นท่ีรับฟQงมาใช�ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการให�ข�อมูลเก่ียวกับการวางแผนโครงการต�าง ๆ และมีกิจกรรม
สนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนเป:นส�วนสําคัญ 
 เน+นความรับผิดชอบ หมายถึง มีการกําหนดเป[าหมายและวัตถุประสงค)ของการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ร�วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให�เป:นไปตามเป[าหมายและวัตถุประสงค)ท่ีกําหนดไว� มี
ความกระตือรือร�นในการแก�ไขปQญหาของประชาชน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย�าง
สมํ่าเสมอ 
 ประกอบด+วยความคุ+มค!า หมายถึง การให�บริการด�วยมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีการ
ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ�มค�าและเกิดประโยชน)สูงสุดแก�ประชาชน มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนา
เพ่ือพัฒนาประชาชนให�ครอบคลุมทุกด�าน และมีการใช�จ�ายงบประมาณตรงกับปQญหาและความ
ต�องการของประชาชน 
 ป�จจัยการบริหาร หมายถึง การบริหารงานด�านการจัดการสวัสดิการแก�คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกอบด�วย การวางแผน การ
จัดองค)การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การควบคุม 



 

 
๑๐ 

 

 

 การวางแผน หมายถึง  การจัดทําแผนมีการกําหนดวัตถุประสงค) เป[าหมาย วิธีการดําเนินงาน 

งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงานไว�อย�างชัดเจน มีการสื่อสาร  มีการมอบหมายหน�าท่ีความ
รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผน และมีการนําผลการวิเคราะห)สภาพแวดล�อมมากําหนดกลยุทธ)
ในการพัฒนาหน�วยงาน 
  การจัดองค4การ หมายถึง การจัดโครงสร�างให�เป:นไปตามอํานาจหน�าท่ีและสอดคล�องกับ
นโยบาย มีการมอบหมายอํานาจหน�าท่ีในการตัดสินใจในระดับต�าง ๆ มีการจัดเจ�าหน�าท่ีให�เหมาะสม
กับงานและตําแหน�งท่ีได�รับมอบหมายให�เป:นปQจจุบัน ตามสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน โครงสร�างมี
ความยืดหยุ�นและสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได�อย�างเหมาะสมตามสถานการณ)และ
สภาพแวดล�อม 
  การบังคับบัญชาส่ังการ หมายถึง ผู� บังคับบัญชาให�คําแนะนํา หรือมีการชี้นําในการ
ปฏิบัติงานแก�ผู�ใต�บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ มอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรงกับ
หน�าท่ีความรับผิดชอบ เป�ดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานและประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น
ส�งเสริมหรือสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีในการเข�ารับการศึกษาฝ�กอบรม หรือหาความรู�ใหม� ๆ และนํา
ข�อเสนอแนะหรือข�อคิดเห็นหรือข�อทักท�วงไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  การประสานงาน หมายถึง การสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลงล�างและล�างข้ึนบน การ
ประสานงานข�ามสายงาน ส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ)ระหว�างสายงานในองค)กร สร�าง
ความสัมพันธ)กับหน�วยงานภายนอกอยู�เสมอ และส�งเสริมให�มีการสร�างบรรยากาศในการทํางานแบบ
พ่ีน�อง 
  การควบคุม หมายถึง การทําข�อตกลงในการปฏิบัติหน�าท่ีระหว�างผู�ปฏิบัติงานกับผู�บริหารใน
ทุก ๆ วาระ มีการออกกฎระเบียบ ข�อบังคับเพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนดไว�
อย�างชัดเจน มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรม มีการนํา
มาตรการหรือข�อบังคับมาปฏิบัติ พร�อมมีบทลงโทษกรณีไม�ปฏิบัติตาม มีประโยชน)ตอบแทนต�าง ๆ 
ตามระเบียบหรือข�อตกลงท่ีกําหนดไว�  
 
๑.๗ ประโยชน4ที่ได+รับจากการวิจัย 
 ๑.๗.๑ ทําให�ทราบการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย
ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 ๑.๗.๒ ทําให�ทราบปQจจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 ๑.๗.๓ ได�รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ๑.๗.๔ ผลจากการวิจัยเรื่องนี้สามารถนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาด�านสิทธิ
และสวัสดิการท่ีมีความจําเป:นสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค)กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให�คนพิการสามารถช�วยเหลือตนเองได� ออกสู�สังคมและเข�าถึง
บริการต�าง ๆ ได� โดยไม�เป:นภาระของผู�อ่ืนรวมถึงจะเป:นหนทางทําให�คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
  ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน” มีวัตถุประสงค!คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ๒) เพ่ือ
ศึกษาป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ผู#วิจัย
ได#ทําการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใช#ในการศึกษาวิจัยดังต�อไปนี้   
 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ  
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๔ หลักสังคหวัตถุ ๔   
  ๒.๕ ข#อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง  
  ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
  คําว�า การบริหารส�วนใหญ�มักจะนึกถึงการบริหารราชการ การบริหาร (Administration) 
นิยมใช#กับการบริหารราชการหรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย อย�างไรก็ตามมีนักวิชาการให#
ความหมายของการบริหารไว#ดังต�อไปนี้ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
  การบริหารในลักษณะท่ีเปNนกระบวนการโดย หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ
และนโยบายไปปฏิบัติ ส�วนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เก่ียวข#องกับการนาเอานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ๑ การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ให#มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความ
ต#องการของบุคคล องค!การหรือประเทศหรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค!การ๒ การ
บริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค!การ ภาวะผู#นํา และการควบคุมการทํางานของ

                                                           
๑ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และป'ญหา, (กรุงเทพมหานคร: 

สําหนักพิมพ!แห�งจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน#า ๘. 
๒ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการองค*การ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร!, 

๒๕๓๗), หน#า ๑. 



 

๑๒ 

สมาชิกขององค!กรและการใช#ประโยชน!จากทรัพยากรเพ่ือให#บรรลุเปWาหมายขององค!การ๓ การบริหาร
ว�าเปNนกระบวนการท่ีทําให#เปWาหมายขององค!กรประสบผลสําเร็จโดยการวางแผน การจัดองค!การ การ
ใช#ภาวะผู#นําและการควบคุม๔ การบริหาร หมายถึง ศิลปะการดําเนินการนําวัตถุดิบสู�ระบบด#วยระบบ
กระบวนการผลิตจนได#ผลผลิตตามท่ีกําหนดไว#การบริหารจึงเปNนการดําเนินการให#ทุกโครงการทํา
หน#าท่ีสัมพันธ!กัน เปNนเรื่องยากท่ีจะทําให#เกิดการผสมผสานกันถ#าไม�วางแผนการดําเนินการท่ีดี ซ่ึง
ข้ึนอยู�กับผู#บริหารท่ีวางแผนบริหารอย�างไร อย�างไรก็ดี ผู#บริหารมีหน#าท่ีอํานวยการ (Directing) ตาม
อํานาจหน#าท่ีจากหน�วยงาน (Organizing) ท่ีเปNนผู#รับผิดชอบควบคุม (Controlling) ในการนา
แผนงาน (Planning) ท่ีได#กําหนดไว#แล#วไปดําเนินการร�วมกันทรัพยากร (Assembling Resource) 
ทําให#การผลิตหรือการใช#ป.จจัยการบริหาร (ได#แก� คน งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ! สวัสดิการ 
ฯลฯ) ก�อให#เกิดผลผลิตข้ันสุดท#าย๕  
  นอกจากนั้นความหมายของคําว�า “การบริหารจัดการ” แยกออกจากกันได#ดังนี้ การ
บริหาร (Administration) จะใช#ในการบริหารระดับสูงโดยเน#นท่ีการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญและการ
กําหนดแผนของผู#บริหารระดับสูงเปNนคานิยมใช#ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือ
ใช#ในหน�วยงานราชการและคําว�า “ผู#บริหาร” (Administrator) จะหมายถึงผู#บริหารท่ีทํางานอยู�ใน
องค!กรของรัฐหรือองค!กรท่ีไม�มุ�งหวังกําไร๖ การบริหาร คือ กลุ�มของกิจกรรม ประกอบด#วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค!กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/ Directing) หรืออํานวยการ 
และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธ!โดยตรงกับทรัพยากรขององค!กร (6M’s) เพ่ือ
นําไปใช#ให#เกิดประโยชน!และด#วยจุดมุ�งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเปWาหมายขององค!กร
อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถ#วน๗ 
 สรุปได#ว�า การบริหาร หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ 
การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ให#มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต#องการของบุคคล 
องค!การหรือประเทศ โดยเริ่มจากกระบวนการวางแผน การจัดองค!การ ภาวะผู#นํา และการควบคุม
การทํางานของสมาชิกขององค!กร 
 ๒.๑.๒ องค*ประกอบของการบริหาร  
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู#วิจัยใช#การบริหารประกอบด#วย ๕ ประการ ได#แก� 
 ๑. การวางแผน (Planning) มีนักวิชาการได#ให#ความหมายของการวางแผนดังนี้ 

                                                           

๓ Freeman, R. E., Management, (5thed.), (New Jersey: Practice – Hall, 1992), p. 3. 
๔ Bartol, K. M., & Martin, D. C., Management, (2nded.), (New York: McGraw–Hill, 1997), p. 6. 
๕ เกษม จันทร!แก#ว, วิทยาศาสตร*สิ่งแวดล�อม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร!, 

๒๕๔๐), หน#า ๕๑๒-๕๑๔. 
๖ ศิริวรรณ เสรีรัตน! และคณะ, องค*การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), 

หน#า ๑๘-๑๙. 
๗ Schermerhorn. J. R., Management, (5thed.), (USA: John Wiley and Sons, 1999), pp. 

G-2. 



 

๑๓ 

 การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน#าท่ีของผู#บริหารท่ีจะต#องทําการคาดการณ!
ล�วงหน#าหรือเหตุการณ!ต�าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต�อการดําเนินงาน และกําหนดข้ึนเปNนแผนการ
ปฏิบัติงานหรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว# เพ่ือสาหรับเปNนแนวทางของการทํางานในอนาคต๘ 
 การวางแผนงานจะต#องคํานึงถึงนโยบาย (Policy) ท้ังนี้ เพ่ือให#แผนงานท่ีกําหนดข้ึนไว#มี
ความสอดคล#องกันในการดําเนินงาน แผนเปNนเรื่องท่ีเก่ียวกับการใช#ความรู#ในทางวิทยาการและ
วิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ!ในอนาคตแล#วกําหนดวิธีการ โดยถูกต#องอย�างมีเหตุมีผล เพ่ือให#การ
ดําเนินงานเปNนไปโดยถูกต#องและสมบูรณ!๙ 
 การวางแผน (Planning) เปNนหน#าท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญประการหนึ่งซ่ึงนักวิชาการ
ท้ังหลายกําหนดข้ึน จะเริ่มต#นด#วยหน#าท่ีทางการวางแผนเปNนอันดับแรกจึงแสดงให#เห็นถึงความสําคัญ
ของการวางแผนเปNนอย�างดี โดยท่ีองค!ประกอบของกระบวนการวางแผนองค!การหนึ่ ง ๆ 
ประกอบด#วย ภารกิจ จุดหมายและแผน โดยภารกิจเปNนข#อประกาศอย�างกว#าง ๆ เก่ียวกับจุดมุ�งหมาย
หรือเหตุผลพ้ืนฐานในการดํารงอยู�ขององค!การและขอบข�ายงานเฉพาะขององค!การหรือท่ีทําให#
องค!การแตกต�างจากองค!การอ่ืน สําหรับจุดหมายเปNนเปWาหมายแห�งอนาคต หรือผลลัพธ!สุดท#ายท่ี
องค!การต#องการให#บรรลุผล ขณะเดียวกันแผนงานหมายถึงวิถีทางท่ีจะก�อให#เกิดการกระทําเพ่ือให#
บรรลุผลลัพธ!สุดท#ายท่ีต#องการให#เกิดข้ึนกับองค!การ๑๐ 
 การวางแผน (Planning) เปNนยุทธศาสตร!หรือแผนปฏิบัติเพ่ือนําไปสู�แนวทางในการ
แสวงหาวิธีการท่ีจะบรรลุเปWาหมายขององค!การ มีการวางแผนเปWาหมาย และวัตถุประสงค!ท่ี
เฉพาะเจาะจงกําหนดจุดศูนย!กลางของการบริหารและการปฏิบัติงาน๑๑ 
 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการระบุป.ญหาขององค!การ ความต#องการ
ของชุมชนและทรัพยากรการกําหนดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค!และการกําหนดแนวทาง
สําหรับการบริหารเพ่ือให#บรรลุถึงวัตถุประสงค!เหล�านั้น๑๒ 
 การวางแผน หมายถึง การกําหนดเปWาหมายท่ีต#องการพิจารณาถึงความพร#อมของ
องค!การตลอดจนป.จจัยท่ีช�วยให#องค!การหรือหน�วยงานบรรลุเปWาหมายและจัดทําแผนงานข้ึนมาเพ่ือ
ดําเนินงาน๑๓ 

                                                           

๘ Fayol, Henri, General and Industrial Management, (London: Sir Isaac Pitman & 
Sons, 1961), p. 112. 

๙ Luther, Gulick and Lydall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New 
York: Columbia University, 1973), pp. 47-88. 

๑๐ วิโรจน! สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห*องค*การ
ศึกษาไทย, พิมพ!ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ!พิสุทธ!, ๒๕๔๕), หน#า ๓. 
 ๑๑ Straub, J. T., & Attner, R. F., Introduction to Business, (Boston: Kent, 1985) pp. 86-
91. 
 ๑๒ Brown, R. B., “Meta-Competence: A Recipe for Reframing the Competence Debate”, 
Personnel Review, 22 (6) (1993): 273. 
 ๑๓ สมยศ นาวีการ, การบริหารเพ่ือความเปOนเลิศ, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 
๒๕๔๔), หน#า ๒๔-๒๕. 



 

๑๔ 

 การวางแผน เปNนข้ันตอนในการกําหนดวัตถุประสงค!และพิจารณาถึงวิธีการท่ีควรปฏิบัติ
เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค!นั้น ดังนั้นผู#บริหารจึงต#องตัดสินใจว�าบริษัทมีวัตถุประสงค!อะไรในอนาคต
และจะต#องดําเนินการอย�างไรเพ่ือให#บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค!นั้น ลักษณะการวางแผนมีดังนี้๑๔  
   ๑) การดําเนินการตรวจสอบตัวเองเพ่ือกําหนดสถานภาพในป.จจุบันขององค!การ  
  ๒) การสํารวจสภาพแวดล#อม  
  ๓) การกําหนดวัตถุประสงค!  
  ๔) การพยากรณ!สถานการณ!ในอนาคต  
  ๕) การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปNนในการใช#ทรัพยากร  
  ๖) การประเมินแนวทางการปฏิบัติงานท่ีวางไว#  
  ๗) การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณ!เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ!ของการ
ควบคุมไม�เปNนไปตามท่ีกําหนด 
 ๒. การจัดองค*การ (Organizing) 
 การจัดองค!การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน#าท่ีท่ีผู#บริหารจะต#องจัดให#มีโครงสร#าง
ของงานต�าง ๆ และอํานาจหน#าท่ีท้ังนี้เพ่ือให#เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู�ในส�วนประกอบท่ี
เหมาะสมในอันท่ีจะช�วยให#งานขององค!การบรรลุผลสําเร็จได#๑๕  
  การจัดองค!การ (Organizing) เปNนหน#าท่ีทางการบริหารท่ีสืบเนื่องจากการวางแผน 
กล�าวคือ เม่ือองค!การจัดทําจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตร!แล#ว ผู#บริหารควรต#องออกแบบ
โครงสร#างองค!การเพ่ือให#การบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยุทธศาสตร!ขององค!การนั้นการ
ออกแบบ โครงสร#างองค!การเปNนกิจกรรมท่ีควรได#รับการตรวจสอบอยู�เสมอเนื่องจากป.จจัยท่ีก�อให#เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร#างองค!การเกิดข้ึนมากมาย๑๖  
 การจัดองค!การ (Organizing) เปNนการจัดแบ�งงานขององค!การเพ่ือท่ีจะทําให#มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค!ขององค!การเปNนการปฏิบัติงานโดยผ�านสายการบังคับบัญชา๑๗ 
 การจัดองค!การ หมายถึง การให#รายละเอียดงานทุกอย�างท่ีต#องกระทําเพ่ือความสําเร็จ
ของเปWาหมายขององค!การ การแบ�งปริมาณงานท้ังหมดเปNนกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีสามารถปฏิบัติได#โดย
บุคคลคนเดียวและการกําหนดกลไกลของการประสานงานของสมาชิกขององค!การเพ่ือทําให#เปNน
อันหนึ่งอันเดียวกัน๑๘ 

                                                           

 ๑๔ ศิริวรรณ เสรีรัตน! และคณะ, องค*การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), 
หน#า ๑๙. 

๑๕ Fayol, Henri, General and Industrial Management, (London: Sir Isaac Pitman & 
Sons, 1961), p. 112. 

๑๖ Luther, Gulick and Lydall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New 
York: Columbia University, 1973), pp. 47-88. 
 ๑๗ Straub, J. T., & Attner, R. F., Introduction to Business, (Boston: Kent, 1985), pp. 
86-91. 
 ๑๘ สมยศ นาวีการ, การบริหารเพ่ือความเปOนเลิศ, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 
๒๕๔๔), หน#า ๒๔-๒๕. 



 

๑๕ 

 การจัดองค!การ เปNนข้ันตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรท่ีใช#ในการทํางาน เพ่ือให#
บรรลุจุดมุ�งหมายในการทํางานนั้นหรือเปNนการจัดแบ�งงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับงานเพ่ือให#
งานเหล�านั้นสําเร็จ การจัดองค!การประกอบด#วย๑๙  
   ๑) การระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกนําไปดําเนินการ  
   ๒) การกระจายงานออกเปNนหน#าท่ี  
   ๓) การรวมหน#าท่ีต�าง ๆ เข#าเปNนตําแหน�งงาน  
   ๔) การอธิบายสิ่งท่ีจําเปNนหรือความต#องการของตําแหน�งงาน  
  ๕) การรวมตําแหน�งงานต�าง ๆ เปNนหน�วยงานท่ีมีความสัมพันธ!อย�างเหมาะสมและ
สามารถบริหารจัดการได#  
   ๖) การมอบหมายงานความรับผิดชอบและอํานาจหน#าท่ี  
   ๗) การทบทวนและปรับโครงสร#างขององค!การเม่ือสถานการณ!เปลี่ยนแปลงและ
ผลลัพธ!ของการควบคุมไม�เปNนไปตามท่ีกําหนด 
   ๘) การติดต�อสื่อสารในกระบวนการของการจัดองค!การเปNนไปอย�างท่ัวถึง  
   ๙) การกําหนดความจําเปNนของทรัพยากรมนุษย!  
   ๑๐) การสรรหาผู#ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๑๑) การคัดเลือกจากบุคคลท่ีสรรหามา  
   ๑๒) การฝ�กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย!ต�าง ๆ  
   ๑๓) การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย!เม่ือสถานการณ!
เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ!ของการควบคุมไม�เปNนไปตามท่ีกําหนด 
   ๑๔) การติดต�อสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเข#าทํางานเปNนไปอย�างท่ัวถึง 
 ๓. การบังคับบัญชาส่ังการ  (Commanding) 
 การบังคับบัญชาสั่ งการ (Commanding) หมายถึง หน#าท่ีในการสั่ งงานต�าง ๆ ของ
ผู#ใต#บังคับบัญชา ซ่ึงกระทําให#งานสําเร็จผลด#วยดี โดยท่ีผู#บริหารจะต#องกระทําตนเปNนตัวอย�างท่ีดี
จะต#องเข#าใจผู#ใต#บังคับบัญชาการนํา (Leading) เปNนสภาวะท่ีผู#นําใช#ความพยายามท่ีจะให#มีอิทธิพล
ต�อผู#อ่ืน เพ่ือให#การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค!การได#อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ท่ีผู#นําจะเปNนผู#นําท่ีมีศักยภาพดังกล�าวได#พึงทําความเข#าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู#นํา 
(Leadership) การติดต�อสื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ�ม (Group) เพ่ือนําไปประยุกต!   
ใช#ให#เหมาะสม๒๐ 
 การสั่งการ หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและการใช#อิทธิพลต�อกิจกรรมต�าง ๆ 
ของสมาชิกของกลุ�ม๒๑ 

                                                           

 ๑๙ ศิริวรรณ เสรีรัตน! และคณะ, องค*การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), 
หน#า ๑๙. 

๒๐ วิโรจน! สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห*องค*การ
ศึกษาไทย, พิมพ!ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ!พิสุทธ!, ๒๕๔๕), หน#า ๔. 
 ๒๑ สมยศ นาวีการ, การบริหารเพ่ือความเปOนเลิศ, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 
๒๕๔๔), หน#า ๒๔-๒๕. 



 

๑๖ 

 การนําเปNนข้ันตอนในการกระตุ#นให#เกิดความกระตือรือร#นและชักนําความพยายามของ
พนักงานให#บรรลุเปWาหมายขององค!การซ่ึงจะเก่ียวข#องกับการใช#ความพยายามของผู#จัดการท่ีจะ
กระตุ#นให#พนักงานมีศักยภาพในการทํางานสูง ดังนั้นการนาจะช�วยให#งานบรรลุผลสําเร็จเสริมสร#าง
ขวัญและจูงใจผู#ใต#บังคับบัญชา การนําประกอบด#วย๒๒  
   ๑) การติดต�อสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงค!ให#แก�ผู#ใต#บังคับบัญชาได#ทราบ 
   ๒) การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานต�าง ๆ  
   ๓) การให#คําแนะนําและคําปรึกษาแก�ผู#ใต#บังคับบัญชาให#สอดคล#องกับมาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน  
   ๔) การให#รางวัลแก�ผู#ใต#บังคับบัญชาบนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงาน  
   ๕) การยกย�องและสรรเสริญและการตําหนิติเตียนอย�างยุติธรรมและถูกต#อง
เหมาะสม  
   ๖) การจัดหาสภาพแวดล#อมมากระตุ#นการจูงใจโดยการติดต�อสื่อสารเพ่ือสํารวจ
ความต#องการและสถานการณ!การเปลี่ยนแปลง  
   ๗) การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะความเปNนผู#นําเม่ือสถานการณ!เปลี่ยนแปลง
และผลลัพธ!ของการควบคุมไม�เปNนไปตามท่ีกําหนด  
   ๘) การติดต�อสื่อสารโดยท่ัวทุกแห�งในกระบวนการของภาวะความเปNนผู#นํา 
 ๔. การประสานงาน (Coordinating) 
 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน#าท่ีท่ีจะต#องเชื่อมโยงงานของทุกคน
ให#เข#ากันได#และกํากับให#ไปสู�จุดมุ�งหมายเดียวกันการประสานงาน หมายถึงความร�วมมือประสานงาน
เพ่ือให#การดําเนินงานเปNนไปด#วยความเรียบร#อยและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ!และวิธีการท่ีจะช�วยให#
การประสานงานดีข้ึนเพ่ือช�วยแก#ป.ญหาข#อขัดข#องในการปฏิบัติงาน การร�วมมือประสานงานเปNนเรื่อง
ท่ีมีความสําคัญมากในการบริหารเพราะเปNนกิจวัตรประจําวันท่ีจะต#องพึงกระทําในการปฏิบัติงานและ
เปNนสิ่งท่ีมีอยู�ทุกระดับของงาน การร�วมมือประสานงานเปNนหน#าท่ีของผู#บังคับบัญชาท่ีจะต#องจัดให#มี
ข้ึนในหน�วยงานของตนเพราะเปNนป.จจัยสําคัญในอันท่ีจะช�วยให#เกิดความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค!ของ
องค!การ๒๓ 
 การประสานงาน คือการท่ีบุคคลหรือหน�วยงานในองค!กรทํางานร�วมกับบุคคลและ
หน�วยงานอ่ืนเพ่ือให#บรรลุจุดมุ�งหมายร�วมกันมีลักษณะเปNนกระบวนการท่ีต#องกระทําต�อเนื่อง
สอดคล#องกันไปเพ่ือให#งานสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ๒๔ 
 การประสานงาน คือการจัดการระเบียบในการทํางานเพ่ือให##เกิดเอกภาพในการปฏิบัติให#
ตรงตามความมุ�งหมายขององค!กร๒๕ 
                                                           

 ๒๒ ศิริวรรณ เสรีรัตน! และคณะ, องค*การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), 
หน#า ๑๙. 

๒๓ วิโรจน! สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห*องค*การ
ศึกษาไทย, พิมพ!ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ!พิสุทธ!, ๒๕๔๕), หน#า ๔. 
 ๒๔ สมิต สัชฌุกร, การต�อนรับและบริการท่ีเปOนเลิศ, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๕๐), หน#า ๙๖. 
 ๒๕ James D. Mooney, The Principle of Organization, revised edition (New York: 
Harper & Rows, Pulisher, 1947), pp. 5-14. 



 

๑๗ 

  กระบวนการท่ีทําให##กิจกรรมต�าง ๆ ดําเนินไปอย�างสอดคล#องกลมกลืนเพ่ือให#บรรลุ
วัตถุประสงค!ท่ีตั้งไว#๒๖ 
  การประสานงาน คือความร�วมมือร�วมใจกันในการปฏิบัติจัดระเบียบคนเรียบร#อยและ
สอดคล#องกลมกลืนกันเพ่ือให##งานสมดุลย!และสําเร็จตามเปWาหมายในเวลาท่ีกําหนด๒๗ 
 ๕. การควบคุม (Controlling) 
 การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน#าท่ีในการท่ีจะต#องกํากับให#สามารถ
ประกันได#ว�า กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเข#ากันได#กับแผนท่ีได#วางไว#แล#ว๒๘ 
  การควบคุม (Controlling) เปNนกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ!เพ่ือให#การปฏิบัติงาน
ขององค!การบรรลุผลตามจุดหมายท่ีกําหนดไว#มุ�งให#เกิดความม่ันใจว�าสมาชิกในองค!การได#ประพฤติ
ปฏิบัติไปในทิศทางท่ีจะทําให#บรรลุผลตามมาตรฐานการทางานท่ีกําหนดไว#เปNนเครื่องมือในการ
วิเคราะห!จุดอ�อนจุดแข็งขององค!การ การเสริมสร#างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค!และพฤติกรรมท่ีไม�พึง
ประสงค!ของสมาชิกในองค!กร๒๙ 
 การควบคุม (Controlling) เปNนระบบเพ่ือกําหนดมาตรฐานและเปรียบเทียบความก#าวหน#า   
ในการดําเนินงานของพนักงานให#เปNนไปตามแผนและท่ีคาดหวังไว#๓๐  
 การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย�างมีระบบเพ่ือกําหนดมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงาน การออกแบบระบบข#อมูลย#อนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว#ล�วงหน#า พิจารณาว�ามีข#อแตกต�างหรือไม�และทําการแก#ไขใด ๆ ท่ีต#องการเพ่ือ
เปNนหลักประกันว�าทรัพยากรทุกอย�างขององค!การได#ถูกใช#อย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือ
ความสําเร็จของเปWาหมายขององค!การ๓๑ 
 การควบคุม เปNนการติดตามผลการทํางานและแก#ไขปรับปรุงสิ่งท่ีจําเปNนหรือเปNนข้ันตอน
ของการวัดผลการทํางานและดําเนินการแก#ไขเพ่ือให#บรรลุผลท่ีต#องการซ่ึงประกอบด#วย๓๒  
   ๑) การกําหนดมาตรฐาน 
   ๒) การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 
   ๓) การแก#ไขข#อบกพร�อง 

                                                           

 ๒๖ Thee Haiman, William G. Scott and Potvik E. Conner, Managing the Modern 
Organization, 3rd ed., (Boston: Houghton F Miffin Company, 1978), pp. 217-224. 
 ๒๗ สมพงษ! เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!เกษมสวุรรณ, ๒๕๑๕), หน#า ๓๑๙. 

๒๘ Luther, Gulick and Lydall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New 
York: Columbia University, 1973), pp. 47-88. 

๒๙ วิโรจน! สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห*องค*การ
ศึกษาไทย, พิมพ!ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ!พิสุทธ!, ๒๕๔๕), หน#า ๔. 
 ๓๐ Straub, J. T., & Attner, R. F., Introduction to business, (Boston: Kent, 1985), pp. 
86-91. 
 ๓๑ สมยศ นาวีการ, การบริหารเพ่ือความเปOนเลิศ, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 
๒๕๔๔), หน#า ๒๔-๒๕. 
 ๓๒ ศิริวรรณ เสรีรัตน! และคณะ, องค*การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), 
หน#า ๑๙. 



 

๑๘ 

   ๔) การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเม่ือสถานการณ!เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ!
ของการควบคุมไม�เปNนไปตามท่ีกําหนด 
   ๕) การติดต�อสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเปNนไปอย�างท่ัวถึง 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารข#างต#นสรุปองค!ประกอบท่ีใช#ใน
การศึกษาครั้งนี้ ๕ องค!ประกอบดังนี้ 
 การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดทําแผนมีการกําหนดวัตถุประสงค! เปWาหมาย 
วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงานไว#อย�างชัดเจน มีการสื่อสาร  มีการ
มอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผน และมีการนําผลการวิเคราะห!
สภาพแวดล#อมมากําหนดกลยุทธ!ในการพัฒนาหน�วยงาน 
 การจัดองค*การ หมายถึง การจัดโครงสร#างให#เปNนไปตามอํานาจหน#าท่ีและสอดคล#องกับ
นโยบาย มีการมอบหมายอํานาจหน#าท่ีในการตัดสินใจในระดับต�าง ๆ มีการจัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสม
กับงานและตําแหน�งท่ีได#รับมอบหมายให#เปNนป.จจุบัน ตามสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน โครงสร#างมี
ความยืดหยุ�นและสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได#อย�างเหมาะสมตามสถานการณ!และ
สภาพแวดล#อม 
  การบังคับบัญชาส่ังการ หมายถึง ผู#บังคับบัญชาให#คําแนะนํา หรือมีการชี้นําในการ
ปฏิบัติงานแก�ผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ มอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรงกับ
หน#าท่ีความรับผิดชอบ เป�ดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น
ส�งเสริมหรือสนับสนุนเจ#าหน#าท่ีในการเข#ารับการศึกษาฝ�กอบรม หรือหาความรู#ใหม� ๆ และนํา
ข#อเสนอแนะหรือข#อคิดเห็นหรือข#อทักท#วงไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  การประสานงาน หมายถึง การสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลงล�างและล�างข้ึนบน การ
ประสานงานข#ามสายงาน ส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ!ระหว�างสายงานในองค!กร สร#าง
ความสัมพันธ!กับหน�วยงานภายนอกอยู�เสมอ และส�งเสริมให#มีการสร#างบรรยากาศในการทํางานแบบ
พ่ีน#อง 
  การควบคุม หมายถึง การทําข#อตกลงในการปฏิบัติหน#าท่ีระหว�างผู#ปฏิบัติงานกับ
ผู#บริหารในทุก ๆ วาระ มีการออกกฎระเบียบ ข#อบังคับเพ่ือใช#ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากท่ี
กฎหมายกําหนดไว#อย�างชัดเจน มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามระบบ
คุณธรรม มีการนํามาตรการหรือข#อบังคับมาปฏิบัติ พร#อมมีบทลงโทษกรณีไม�ปฏิบัติตาม มีประโยชน!
ตอบแทนต�าง ๆ ตามระเบียบหรือข#อตกลงท่ีกําหนดไว# 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับป.จจัยการบริหารสามารถสังเคราะห!ตัวแปรสรุป
ได#ดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงผลการวิเคราะห!องค!ประกอบป.จจัยการบริหาร 

นักวิชาการ ตัวแปร 
 Fayol, Henri (1961, p.112), 

Luther, Gulick and Lydall Urwick 
(1973, pp.47-88), วิโรจน! สารรัตนะ 
(๒๕๔๕,หน#า ๓), Straub, J. T., & 
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การวางแผน หมายถึง การจัดทําแผนมีการ
กําหนดวัตถุประสงค! เปWาหมาย วิธีการดําเนินงาน 
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงานไว#อย�างชัดเจน 
มีการสื่อสาร  มีการมอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินการตามแผน และมีการนําผลการ
วิเคราะห!สภาพแวดล#อมมากําหนดกลยุทธ!ในการ
พัฒนาหน�วยงาน 

Fayol, Henri (1961, p.112), 
Luther, Gulick and Lydall Urwick 
(1973, pp.47-88), วิโรจน! สารรัตนะ 
(๒๕๔๕, หน#า ๓), Straub, J. T., & 
Attner, R. F. (1985, pp.86-91), 
Brown, R. B. (1993: 273), สมยศ นาวี
การ (๒๕๔๔, หน#า ๒๔-๒๕), ศิริวรรณ 
เสรีรัตน! และคณะ (๒๕๔๕, หน#า ๑๙.) 

การจัดองค!การ หมายถึง การจัดโครงสร#างให#
เปNนไปตามอํานาจหน#าท่ีและสอดคล#องกับนโยบาย มี
การมอบหมายอํานาจหน#าท่ีในการตัดสินใจในระดับ
ต�าง ๆ มีการจัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสมกับงานและ
ตําแหน�งท่ีได#รับมอบหมายให#เปNนป.จจุบัน ตามสายการ
บังคับบัญชาท่ีชัดเจน โครงสร#างมีความยืดหยุ�นและ
สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได#อย�างเหมาะสม
ตามสถานการณ!และสภาพแวดล#อม 

วิโรจน! สารรัตนะ (๒๕๔๕, หน#า 
๓),  สมยศ นาวีการ (๒๕๔๔, หน#า ๒๔-
๒๕), ศิริวรรณ เสรีรัตน! และคณะ 
(๒๕๔๕, หน#า ๑๙.) 

การบังคับบัญชาสั่งการ หมายถึง ผู#บังคับบัญชา
ให#คําแนะนํา หรือมีการชี้นําในการปฏิบัติงานแก�
ผู# ใต# บัง คับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ มอบหมายการ
ปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรงกับหน#าท่ีความ
รับผิดชอบ เป�ดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมี
ส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นส�ง เสริมหรือ
สนับสนุนเจ#าหน#าท่ีในการเข#ารับการศึกษาฝ�กอบรม 
หรือหาความรู# ใหม�  ๆ และนําข#อเสนอแนะหรือ
ข#อคิดเห็นหรือข#อทักท#วงไปปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

วิโรจน! สารรัตนะ (๒๕๔๕, หน#า 
๔), สมิต สัชฌุกร (๒๕๕๐,หน#า ๙๖.), 
James D. Mooney, (1947, pp. 5-14), 
Thee Haiman, William G. Scott and 
Potvik E. Conner (1978, pp. 217-224) 
สมพงษ! เกษมสิน (๒๕๑๕,หน#า ๓๑๙) 

การประสานงาน หมายถึง การสื่อสารแบบสอง
ทางท้ังบนลงล�างและล�างข้ึนบน การประสานงานข#าม
สายงาน ส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ!ระหว�างสาย
งานในองค!กร สร#างความสัมพันธ! กับหน�วยงาน
ภายนอกอยู� เ สมอ  และส� ง เ สริ ม ให# มี การสร# า ง
บรรยากาศในการทํางานแบบพ่ีน#อง 



 

๒๐ 

ตารางท่ี ๒.๑ (ต�อ) 
นักวิชาการ ตัวแปร 

Luther, Gulick and Lydall 
Urwick (1973, pp. 47-88), วิโรจน! สาร
รัตนะ (๒๕๔๕, หน#า ๔), Straub, J. T., 
& Attner, R. F. (1985, pp. 86-91),  
สมยศ นาวีการ (๒๕๔๔, หน#า ๒๔-๒๕),  
ศิริวรรณ เสรีรัตน! และคณะ (๒๕๔๕, 
หน#า ๑๙)  

การควบคุม หมายถึง การทําข#อตกลงในการ
ปฏิบัติหน#าท่ีระหว�างผู#ปฏิบัติงานกับผู#บริหารในทุก ๆ 
วาระ มีการออกกฎระเบียบ ข#อบังคับเพ่ือใช#ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนดไว#อย�าง
ชัดเจน มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรม มีการนํามาตรการ
หรือข#อบังคับมาปฏิบัติ พร#อมมีบทลงโทษกรณีไม�
ปฏิบัติตาม มีประโยชน!ตอบแทนต�าง ๆ ตามระเบียบ
หรือข#อตกลงท่ีกําหนดไว#   

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
 เรื่องของสิทธิได#กําหนดเอาไว#ในหลายมาตราด#วยกันในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย ซ่ึงเปNนการให#สิทธิเสรีภาพและความสําคัญในศักด์ิศรีของความเปNนมนุษย!สําหรับประชาชนทุกคน 
แต�สิ่งท่ีสําคัญสําหรับคนพิการให#ดูในมาตราท่ี ๓๐ มาตราท่ี ๓๐ ได#กําหนดให#การท่ีคนทุกคนจะต#องมี
ความเท�าเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน จะมีการเลือกปฏิบัติว�าคนพิการปฏิบัติอย�างหนึ่ง คนไม�พิการ
ปฏิบัติอีกอย�างหนึ่งไม�ได#ถือว�าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้นถ#ามีการประพฤติปฏิบัติท่ีผิดไปจากสิ่งท่ี
กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดก็เปNนสิ่งท่ีคนพิการ และครอบครัวสามารถท่ีจะเรียกร#องสิทธิของคน
พิการได# นอกจากนั้นสิ่งท่ีสําคัญก็คือในเรื่องของศักด์ิศรี ศักด์ิศรีในความเปNนมนุษย! ไม�ว�าจะเปNนคน
พิการ คนไม�พิการทุกคนมีศักด์ิศรี สิ่งท่ีสําคัญท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญได#กําหนดเอาไว#เปNนสิทธินั้น 
นําไปสู�ในเรื่องของสวัสดิการ สวัสดิการคือสิ่งท่ีทางรัฐบาลจะต#องมีการกําหนดหรือให#บริการสําหรับ
คนพิการแล#วก็ครอบครัวท่ีเก่ียวข#องด#วย  
 ๒.๒.๑ ความหมายของคนพิการ 
 คนพิการ หมายถึง “บุคคลซ่ึงมีข#อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข#า
ไปมีส�วนร�วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร�องทางการเห็น การได#ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ! พฤติกรรม สติป.ญญา การเรียนรู# หรือความบกพร�องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด#านต�างๆ และมีความจําเปNนเปNนพิเศษ ท่ีจะต#องได#รับความช�วยเหลือด#านหนึ่งด#านใด เพ่ือให#สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข#าไปมีส�วนร�วมทางสังคมได#อย�างบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑ!ท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย!กําหนด”๓๓ 
 ๒.๒.๒ แนวคิดการสงเคราะห*และจัดสวัสดิการให�แก\คนพิการ 
  การสงเคราะห!และจัดสวัสดิการให#แก�คนพิการในระยะแรกต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการ
ให#แก�ผู#ท่ีด#อยโอกาสโดยมุ�งแก#ไขหรือบรรเทาป.ญหาเฉพาะหน#าขณะเดียวกันเพ่ือปลดเปลื้องความรู#สึก
                                                           

 ๓๓ สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย!, คู\มือสิทธิของคนพิการ, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห�งชาติ, ๒๕๕๔), หน#า ๖. 



 

๒๑ 

เวทนาสงสารท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของผู#ให#เม่ือพบเห็นคนพิการโดยสิ่งท่ีจัดให#คนพิการส�วนใหญ�อยู�ในรูป
ของเงินหรือเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนความช�วยเหลืออ่ืน ๆท่ีเปNนรูปธรรม การสงเคราะห!และ
การจัดสวัสดิการในลักษณะนี้ดําเนินการร�วมกับผู#ด#อยโอกาสกลุ�มอ่ืน ๆ เช�น เด็กกําพร#า คนยากจน 
คนชรา การเกิดรูปแบบของการสงเคราะห!ในยุคนั้นไม�แตกต�างกันในแต�ละประเทศเช�นประเทศ
อังกฤษ เม่ือมี Elizabeth Poor Law สําหรับช�วยเหลือผู#ท่ีมีป.ญหาเดือดร#อนทําให#เปNนจุดเริ่มต#นของ
การให#ความสนใจกลุ�มบุคคลท่ีต#องการความช�วยเหลือในประเทศต�าง ๆ เม่ือมีการปรับปรุงกฎหมาย
ในระยะต�อมาทําให#ลักษณะของการสงเคราะห!เริ่มให#เปNนเงิน ในรูปของเงินประกัน เบ้ียเลี้ยงเพ่ือยังชีพ 
เปNนต#น ในสหรัฐอเมริกาจุดเริ่มต#นของการสงเคราะห!คนพิการเริ่มจากการต้ัง Alm House เพ่ือให#
ความช�วยเหลือผู#ยากไร#คนป�วยคนพิการและหลังจากได#รับเอกราชจากอังกฤษรัฐให#ความสนใจและ
รับผิดชอบต�อการช�วยเหลือผู#มีป.ญหากลุ�มต�าง ๆ จนทําให#เกิดสถานสงเคราะห!คนพิการหลายแห�ง จะ
เห็นได#ว�าลักษณะให#ความช�วยเหลือคนพิการในระยะแรก ๆ มักจะเปNนในลักษณะของการสงเคราะห!ท่ี
เปNนรูปธรรมเปNนการช�วยเหลือให#คนพิการสามารถดํารงชีวิตอยู�ได#๓๔  
 การสงเคราะห!และจัดสวัสดิการให#แก�คนพิการส�วนใหญ�มีแนวคิดวิธีปฏิบัติและ
จุดมุ�งหมายท่ีโน#มเอียงไปทางทฤษฎีการจัดสวัสดิการแบบชั่วคราวบรรเทาป.ญหาหรือแบบเก็บตก
(Residual Model of Social Welfare, or Residualism) เปNนการจัดสวัสดิการสังคมใหม�ให#แก�
ประชาชนท่ีเหลือจากประชาชนท่ัวไปซ่ึงมีอํานาจซ้ือหาบริการในตลาดของระบบเศรษฐกิจเสรี ท้ังนี้
ด#วยความเชื่อว�าระบบเศรษฐกิจจะทําหน#าท่ีของมันเอง โดยกลไกของตลาดเสรีจะปรับตัวเองได#อย�าง
อัตโนมัติ รัฐบาลไม�ควรเข#าแทรกแซงตลาดหรือเข#ามาในสัดส�วนท่ีน#อยท่ีสุด มองอีกด#านหนึ่งเปNนการ
รอให#ป.ญหาเกิดข้ึนก�อนแล#วจึงให#บริการในลักษณะตามแก#ไขมากกว�าเปNนการปWองกันป.ญหาหรือ
เสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมให#แก�ประชาชน ทําให#เกิดการรับรู#ว�าประชาชนท่ีใช#บริการของรัฐบาล
เปNนผู#ท่ีช�วยตนเองไม�ได#เปNนภาระของสังคมและไม�สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสวัสดิการ
สังคมแบบนี้เปNนการตามแก#ป.ญหาในลักษณะของการสงเคราะห!ช�วยเหลือและบรรเทาความเดือดร#อน
เฉพาะหน#ามากกว�าเปNนการแก#ป.ญหาความทุกข!ยากเดือดร#อนของประชาชนอย�างจริงจัง๓๕  
 ๒.๒.๓ มาตรฐานการส\งเสริมสวัสดิภาพและคุ�มครองพิทักษ*สิทธิคนพิการ 
  มาตรฐานการส�งเสริมสวัสดิภาพและคุ#มครองพิทักษ!สิทธิคนพิการประกอบด#วย ๕ ข#อกําหนด 
๑๙ ข#อกําหนดย�อยได#แก�๓๖ 
  ๑) ข#อกําหนดความม่ันคงในชีวิต ประกอบด#วย ๔ ข#อกําหนดย�อยได#แก� 

                                                           

 ๓๔ กิติพงศ! สุทธิ, การดําเนินงานด�านการส\งเสริมอาชีพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟbcนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห!ศาสตร! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, 
๒๕๔๓), หน#า ๑. 
 ๓๕ กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล, ทฤษฎีวิพากษ*ในนโยบายและการวางแผนสังคม, พิมพ!ครั้งท่ี ๑,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, ๒๕๔๙), หน#า ๑๒. 
 ๓๖ วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร ม�วงเกลี้ยง, คู\มือมาตรฐานการส\งเสริมสวัสดิภาพและคุ�มครอง
พิทักษ*สิทธิคนพิการ, สํานักงานส�งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ!เด็กเยาวชนผู#ด#อยโอกาสคนพิการและผู#สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย!, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, ๒๕๕๐), หน#า 
๒๑-๒๓. 



 

๒๒ 

   ๑.๑) ด#านสุขภาพคนพิการควรได#รับการส�งเสริมสุขภาพแบบองค!รวมและต�อเนื่อง 
โดยได#รับความช�วยเหลือเม่ือแรกพบความพิการได#รับการฟ��นฟูสมรรถภาพทางการแพทย! การส�งเสริม
สุขภาพ ปWองกันภาวะแทรกซ#อนครอบครัว คนพิการควรได#รับการแนะนาในการปWองกันความพิการ
หากต#องการมีบุตรเพ่ิม 
   ๑.๒) ด#านความม่ันคงในการมีท่ีอยู�อาศัยท่ีปลอดภัย คนพิการควรได#รับการส�งเสริม
สวัสดิภาพด#านท่ีอยู�อาศัยเปNนหลักแหล�ง สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวก สอดคล#องกับกิจวัตร
ประจําวันและเอ้ือให#คนพิการใช#พ้ืนท่ีได#ทุกส�วนในบ#านได# 
   ๑.๓) ด#านการเข#าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ีสาธารณะ คนพิการควร
ได#รับการส�งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ!และคุ#มครองสิทธิด#านการเข#าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ี
สาธารณะตามความต#องการจําเปNนของแต�ละคนและสามารถใช#ระบบขนส�งสาธารณะได# 
   ๑.๔) ด#านการคุ#มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน คนพิการควรได#รับการ
คุ#มครองและพิทักษ!สิทธิให#ได#รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน 
  ๒. ข#อกําหนดด#านการศึกษาของคนพิการประกอบด#วย ๓ ข#อกําหนดย�อยได#แก� 
   ๒.๑) ด#านการศึกษาและฝ�กอบรมคนพิการควรได#รับการส�งเสริมพิทักษ!และคุ#มครอง
สิทธิในด#านการศึกษา การฝ�กอบรมศักยภาพ และความต#องการ 
   ๒.๒) ด#านการเตรียมความพร#อมด#านการช�วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน คน
พิการควรได#รับการส�งเสริมให#ได#รับการฝ�กฝนทักษะการช�วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันตาม
ศักยภาพ 
  ๒.๓) ด#านการฝ�กทักษะการดํารงชีวิต คนพิการควรได#รับการส�งเสริมให#ได#รับการฝ�ก
ทักษะการดํารงชีวิตตามศักยภาพของตนเอง และสามารถออกสู�สังคมภายนอกมากข้ึน 
  ๓. ข#อกําหนดด#านเศรษฐกิจอาชีพการงานและรายได#ประกอบด#วย ๓ ข#อกําหนดย�อย 
   ๓.๑) ด#านการเตรียมความพร#อมด#านอาชีพคนพิการควรได#รับการส�งเสริมในการ
เตรียมความพร#อมด#านอาชีพ 
   ๓.๒) ด#านการฟ��นฟูสมรรถภาพด#านอาชีพคนพิการควรได#รับการส�งเสริมให#ได#รับการ
ฝ�กและพัฒนาทักษะด#านอาชีพท่ีสอดคล#องกับศักยภาพและความต#องการ 
   ๓.๓) ด#านการประกอบอาชีพคนพิการควรได#รับการส�งเสริมโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยอาชีพนั้นสามารถสร#างรายได#สมควรแก�การดํารงชีพและได#รับคําปรึกษาด#านอาชีพอย�าง
ต�อเนื่อง 
  ๔. ข#อกําหนดด#านสังคมประกอบด#วย ๕ ข#อกําหนดย�อยได#แก� 
   ๔.๑) ด#านการฟ��นฟูสมรรถภาพทางสังคม คนพิการควรได#รับการส�งเสริมให#เข#าร�วม
กิจกรรมทางสังคม ได#รับการฝ�กอบรมด#านคุณธรรมจริยธรรม ประเพณี ศาสนา และเปNนสมาชิก กลุ�ม
ชมรมของคนพิการโดยเฉพาะหรือท่ัวไป 
   ๔.๒) ด#านการยอมรับจากครอบครัวชุมชนและสังคม คนพิการควรได#รับการส�งเสริม
ในการเข#าร�วมกิจกรรมของครอบครัวชุมชนในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง 
   ๔.๓) ด#านการมีส�วนร�วม คนพิการควรได#รับการส�งเสริมในการจัดต้ังกลุ�มพ่ึงตนเอง
กลุ�มสนับสนุนคนพิการและพัฒนากลุ�มอย�างต�อเนื่อง 



 

๒๓ 

   ๔.๔) ด#านการเข#าถึงข#อมูลข�าวสาร คนพิการควรได#รับการส�งเสริมพิทักษ!และ
คุ#มครองสิทธิในการได#รับข#อมูลข�าวสารโดยผ�านช�องทางการสื่อสารท่ีสอดคล#องกับความพิการแต�ละ
ประเภท 
  ๔.๕) ด#านกีฬาและนันทนาการ คนพิการควรได#รับการส�งเสริมการออกกําลังกาย
นันทนาการ เล�นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และการแข�งขันกีฬาท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการ 
  ๕. ข#อกําหนดด#านการพิทักษ!และคุ#มครองสิทธิทางสังคม ประกอบด#วย ๔ ข#อกําหนด
ย�อยได#แก� 
   ๕.๑) ด#านสวัสดิการคนพิการ คนพิการควรได#รับการส�งเสริมและคุ#มครองสิทธิใน
การรับความช�วยเหลือในรูปแบบต�าง ๆ  
   ๕.๒) ด#านสวัสดิการสําหรับคนพิการระดับรุนแรง คนพิการรุนแรงควรได#รับการ
ส�งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ!และคุ#มครองสิทธิได#รับเบ้ียยังชีพเพียงพอต�อการดํารงชีวิตและส�งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัว 
   ๕.๓) ด#านสวัสดิการสําหรับคนพิการไร#ผู#อุปการะ คนพิการไร#ผู#อุปการะควรได#รับ
การอุปการะเลี้ยงดูอย�างเหมาะสม 
  ๕.๔) ด#านนวัตกรรมบริการสวัสดิการสังคม คนพิการควรได#รับการส�งเสริมสวัสดิ
ภาพพิทักษ!และคุ#มครองสิทธิในการใช#อาคารสถานท่ีราชการ สถานท่ีสาธารณะ ส�งเสริมให#มีการแก#ไข
กฎระเบียบท่ีไม�เอ้ือให#คนพิการใช#สถานท่ีหรือบริการสาธารณะและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ 
 ๒.๒.๔ สิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
 ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐๓๗ ในมาตรา 
๒๐ ได#อธิบายเก่ียวคนพิการมีสิทธิเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปNน
สาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช�วยเหลืออ่ืนจากรัฐดังต�อไปนี้  
  ๑) การบริการฟ��นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย!และค�าใช#จ�ายในการ
รักษาพยาบาลค�าอุปกรณ!เครื่องช�วยความพิการและสื่อส�งเสริมพัฒนาการเพ่ือปรับสภาพทางร�างกาย
จิตใจอารมณ!สังคมพฤติกรรมสติป.ญญาการเรียนรู#หรือเสริมสร#างสมรรถภาพให#ดีข้ึนตามท่ีรัฐมนตรีว�า
การกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
  ๒) การศึกษาตามกฎหมายว�าด#วยการศึกษาแห�งชาติหรือแผนการศึกษาแห�งชาติตาม
ความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาท่ัวไปหรือการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษา
นอกระบบโดยให#หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความช�วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการให#การสนับสนุนตามความเหมาะสม 
  ๓) การฟ� �นฟูสมรรถภาพด#านอาชีพการให#บริการท่ีมีมาตรฐานการคุ#มครองแรงงาน
มาตรการเพ่ือการมีงานทําตลอดจนได#รับการส�งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อสิ่งอํานวย
ความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช�วยเหลืออ่ืนใดเพ่ือการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการตาม
หลักเกณฑ!วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

                                                           

 ๓๗ พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐, เล�ม ๒๔ ตอนท่ี ๖๑ ก, 
ราชกิจจานุเบกษา, (๒๗ กันยายน ๒๕๕๐): ๑๖-๑๘. 



 

๒๔ 

  ๔) การยอมรับและมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย�างเต็มท่ี
และมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานแห�งความเท�าเทียมกับบุคคลท่ัวไปตลอดจนได#รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการต�างๆท่ีจําเปNนสําหรับคนพิการ 
  ๕) การช�วยเหลือให#เข#าถึงนโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาและบริการอัน
เปNนสาธารณะผลิตภัณฑ!ท่ีมีความจําเปNนต�อการดํารงชีวิตการช�วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา
ทนายความว�าต�างแก#ต�างคดีให#เปNนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ๖) ข#อมูลข�าวสารการสื่อสารบริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อ
สาธารณะจากหน�วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได#รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐตามหลักเกณฑ!วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในกฎกระทรวง 
  ๗) บริการล�ามภาษามือตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ๘) สิทธิท่ีจะนําสัตว!นําทางเครื่องมือหรืออุปกรณ!นําทางหรือเครื่องช�วยความพิการใด ๆ
ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือประโยชน!ในการเดินทางและการได#รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปNนสาธารณะโดยได#รับการยกเว#นค�าบริการค�าธรรมเนียมและค�าเช�าเพ่ิมเติมสําหรับสัตว!
เครื่องมืออุปกรณ!หรือเครื่องช�วยความพิการดังกล�าว 
  ๙) การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการตามหลักเกณฑ!และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดใน
ระเบียบ 
  ๑๐) การปรับสภาพแวดล#อมท่ีอยู�อาศัยการมีผู#ช�วยคนพิการหรือการจัดให#มีสวัสดิการอ่ืน
ตามหลักเกณฑ!และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
  ผู #ช�วยคนพิการให#มีสิทธิได#รับการลดหย�อนหรือยกเว#นค�าบริการค�าธรรมเนียมตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  คนพิการท่ีไม�มีผู#ดูแลคนพิการมีสิทธิได#รับการจัดสวัสดิการด#านท่ีอยู�อาศัยและการเลี้ยงดู
จากหน�วยงานของรัฐในกรณีท่ีมีสถานสงเคราะห!เอกชนจัดท่ีอยู�อาศัยและสวัสดิการให#แล#วรัฐต#องจัด
เงินอุดหนุนให#แก�สถานสงเคราะห!เอกชนนั้นตามหลักเกณฑ!และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดใน
ระเบียบ 
  ผู#ดูแลคนพิการมีสิทธิได#รับบริการให#คําปรึกษาแนะนําฝ�กอบรมทักษะการเลี้ยงดูการจัด
การศึกษาการส�งเสริมอาชีพและการมีงานทําตลอดจนความช�วยเหลืออ่ืนใดเพ่ือให#พ่ึงตนเองได#ตาม
หลักเกณฑ!และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
  คนพิการและผู # ดูแลคนพิการมีสิทธิได #รับการลดหย�อนภาษีหรือยกเว #นภาษีตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
  องค!กรเอกชนท่ีจัดให#คนพิการได#รับสิทธิประโยชน!ตามมาตรานี้มีสิทธิได#รับการลดหย�อน
ภาษีหรือยกเว#นภาษีเปNนร#อยละของจํานวนเงินค�าใช#จ�ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 สําหรับสิทธิและสวัสดิการคนพิการท่ีใช#ในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได#ดังต�อไปนี้๓๘ 
 ๑) การมีบัตรประจําตัวคนพิการ  
                                                           

 ๓๘ สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย!, คู\มือสิทธิของคนพิการ, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห�งชาติ, ๒๕๕๔), หน#า ๘-๒๑. 



 

๒๕ 

  คนพิการอาจยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและออกบัตรประจําตัวคนพิการได#ท่ี 
ศูนย!บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
         สําหรับต�างจังหวัด ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและออกบัตรประจําตัวคนพิการ 
ได#ท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย!จังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย! หรือศูนย!บริการคนพิการระดับจังหวัด 
  ๒) สวัสดิการเบ้ียคนพิการ  
 คนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ และได#ลงทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการไว#แล#ว มี
สิทธิได#รับสวัสดิการเบ้ียความพิการทุกคน เดือนละ ๘๐๐ บาท 
  ๓) การช�วยเหลือทางกฎหมายแก�คนพิการ 
        คนพิการมีสิทธิได#รับความช�วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว�าต�างแก#ต�าง
ให#แก�คนพิการ การจัดทํานิติกรรมสัญญา การไกล�เกลี่ยหรือการประนีประนอม และการให#ความ
ช�วยเหลืออ่ืน ๆ ในทางคดี 
  ๔) การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม�เปNนธรรมต�อคนพิการ 
         คนพิการมีสิทธิร#องขอกรณีการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม�เปNนธรรม อาทิ การปฏิบัติท่ี
แตกต�างกันการกีดกัน การหน�วงเหนี่ยว หรือการลําเอียงจากเหตุแห�งความแตกต�างของเพศ อายุ 
ศาสนา ภาษา สภาพความพิการ 
  ๕) การจัดบริการล�ามภาษามือไทย 
       คนพิการทางการได#ยินหรือการสื่อสารความหมาย มีสิทธิได#รับบริการล�ามภาษามือ 
ได#แก� การใช#บริการทางการแพทย! การสมัครงาน การร#องทุกข! หรือเปNนพยาน การเข#าร�วมสัมมนา 
หรือการฝ�กอบรม 
  ๖) การสนับสนุนผู#ช�วยคนพิการ 
        คนพิการท่ีมีความเดือดร#อนต#องการได#รับการช�วยเหลือ มีสิทธิได#รับบริการผู#ช�วยคน
พิการ เพ่ือให#สามารถปฏิบัติกิจวัตรท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันได# 
  ๗) การแพทย!และสุขภาพ 
         คนพิการมีสิทธิได#รับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยได#รับบริการตรวจวินิจฉัย การแนะ
แนว ให#คําปรึกษา การรักษา ฟ��นฟู รวมถึงการจัดหา ซ�อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ!เครื่องช�วย
คนพิการ เปNนต#น 
  ๘) การศึกษา 
         คนพิการทุกคนมีสิทธิได#รับการศึกษาโดยไม�เสียค�าใช#จ�ายต้ังแต�เริ่มเข#าเรียนจนถึงปริญญา
ตรี พร#อมท้ังการได#รับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช�วยเหลืออ่ืนใด ทาง
การศึกษา 
  ๙) การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย 
         คนพิการท่ีอาศัยอยู�ในสภาพแวดท่ีไม�เหมาะสม มีสิทธิได#รับการปรับสภาพแวดล#อมท่ีอยู�
อาศัยเช�น การปรับปรุงห#องน้ํา ราวจับ พ้ืนผิวทางเดิน เปNนต#น 
  ๑๐) การลดหย�อนภาษีของคนพิการและผู#ดูแลคนพิการ 



 

๒๖ 

          คนพิการท่ีมีรายได#ไม�เกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาทต�อป� มีสิทธิได#รับการยกเว#นภาษี และผู#ดูแล
คนพิการ ท่ีอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ สามารถลดหย�อนภาษี ได#คนละ ๖๐,๐๐๐ บาทต�อป� 
   ๑๑) การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ 
        คนพิการมีสิทธิได#รับการยกเว#นค�าโดยสารรถไฟฟWา BTS และไฟฟWาใต#ดิน ทุกสถานี ได#รับ
การลดหย�อนค�าโดยสารสาธารณะ ขสมก. รถไฟ เครื่องบิน ครึ่งราคา 
  ๑๒) การมีงานทํา 
  คนพิการมีสิทธิได#รับการส�งเสริมอาชีพ โดยสถานประกอบการหรือหน�วยงานของรัฐ ต#อง
จ#างงานคนพิการ ในอัตราส�วนพนักงานท่ัวไป จํานวน ๑๐๐ คน ต#องจ#างงานคนพิการ ๑ คน 
   ๑๓) บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการและผู#ดูแลคนพิการ 
         คนพิการและผู#ดูแลคนพิการสามารถขอรับบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ รายละไม�เกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท โดยไม�เสียดอกเบ้ีย ซ่ึงต#องผ�อนชําระไม�เกิน ๕ ป� 
 ๒.๒.๕ กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ�างหรือเจ�าของสถานประกอบการ
และหน\วยงานของรัฐจะต�องรับเข�าทํางานและจํานวนเงินท่ีนายจ�างหรือเจ�าของสถาน
ประกอบการจะต�องนําส\งเข�ากองทุนส\งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒)๓๙ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แห�งพระราชบัญญัติ
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวงไว#ดังต�อไปนี้ 
  ข#อ ๑ ให#ยกเลิกความในวรรคสองของข#อ ๕ แห�งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ี
นายจ#างหรือเจ#าของสถานประกอบการและหน�วยงานของรัฐจะต#องรับเข#าทํางานและจํานวนเงินท่ี
นายจ#างหรือเจ#าของสถานประกอบการจะต#องนําส�งเข#ากองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให#ใช#ความต�อไปนี้แทน  
  “การส�งเงินตามวรรคหนึ่งให#ส�งเปNนเงินสดเช็คขีดคร�อมหรือธนาณัติสั่งจ�ายกองทุน
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยส�งต�อกรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย!จังหวัดท่ีสถานประกอบการต้ังอยู�หรือส�งทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส!ตามท่ีกรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกําหนดท้ังนี้ภายในวันท่ี ๓๑ 
มีนาคมของแต�ละป�”  
  ข#อ ๒ ให#เพ่ิมความต�อไปนี้เปNนข#อ ๖ และข#อ ๗ แห�งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ
ท่ีนายจ#างหรือเจ#าของสถานประกอบการและหน�วยงานของรัฐจะต#องรับเข#าทํางานและจํานวนเงินท่ี
นายจ#างหรือเจ#าของสถานประกอบการจะต#องนําส�งเข#ากองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 “ข#อ ๖ ในกรณีท่ีนายจ#างหรือเจ#าของสถานประกอบการผู#ใดได#รับคนพิการเข#าทํางาน
ตามท่ีกําหนดในข#อ ๓ หรือได#ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ แต�ปฏิบัติไม�ครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตาม
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๕ ให#ส�งเงินเข#ากองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจํานวน
                                                           

 ๓๙ กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ#างหรือเจ#าของสถานประกอบการและหน�วยงานของ
รัฐจะต#องรับเข#าทํางานและจํานวนเงินท่ีนายจ#างหรือเจ#าของสถานประกอบการจะต#องนําส�งเข#ากองทุนส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒), ราชกิจจานุเบกษา, เล�ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๓ ก (๕ ตุลาคม ๒๕๖๐): ๔๗-
๔๘.  



 

๒๗ 

วันท่ีไม�ได#ปฏิบัติให#ครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว#เว#นแต�ได#มีการดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด
ภายในสี่สิบห#าวันนับแต�วันท่ีไม�ได#ปฏิบัติให#ครบตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
  ข#อ ๗ ในกรณีท่ีนายจ#างหรือเจ#าของสถานประกอบการผู#ใดได#รับคนพิการเข#าทํางาน
ตามท่ีกําหนดในข#อ๓หรือได#ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาตามข#อ ๕  
วรรคสองให#ยื่นคําขอต�อกองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือขอรับเงินท่ีได#ส�งเข#า
กองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามข#อ ๕ วรรคหนึ่งคืนได#ตามจํานวนค�าจ#างท่ีได#จ�าย
ไปจริงแต�ไม�เกินจํานวนเงินเฉลี่ยเปNนรายวันท่ีได#ส�งเข#ากองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คูณด#วยจํานวนวันท่ีได#จ#างจริงและคูณด#วยจํานวนคนพิการท่ีได#จ#างจริง” 
 ๒.๒.๖ สิทธิและหน�าท่ีทางการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได#อธิบายถึงสิทธิและ
หน#าท่ีทางการศึกษาสําหรับคนพิการเอาไว#ในหมวด ๑ ดังนี้๔๐ 
 มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้  
   (๑) ได#รับการศึกษาโดยไม�เสียค�าใช#จ�ายต้ังแต�แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิตพร#อมท้ังได#รับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความช�วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
  (๒) เลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคํานึงถึง
ความสามารถความสนใจความถนัดและความต#องการจําเปNนพิเศษของบุคคลนั้น 
   (๓) ได#รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมท้ังการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู#การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล#องกับความต#องการจําเปNน
พิเศษของคนพิการแต�ละประเภทและบุคคล 
  มาตรา ๖ ให#ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิได#รับเงินค�าตอบแทนพิเศษตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
 ให#ครูการศึกษาพิเศษครูและคณาจารย!ได#รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค!ความรู#
การศึกษาต�อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท้ังนี้ตามหลักเกณฑ!ท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
  มาตรา ๗ ให#สถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจัดการเรียนร�วมสถานศึกษาเอกชนการกุศล
ท่ีจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะและศูนย!การเรียนเฉพาะความพิการท่ีได#รับการรับรอง
มาตรฐานได#รับเงินอุดหนุนและความช�วยเหลือเปNนพิเศษจากรัฐ 
  หลักเกณฑ!และวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความช�วยเหลือเปNนพิเศษให#เปNนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
  มาตรา ๘ ให#สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยให#สอด
คล#องกับความต#องการจําเปNนพิเศษของคนพิการ และต#องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลอย�างน#อยป�ละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ!และวิธีการท่ีกําหนดในประกาศกระทรวง 
  สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย!การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังการเรียนร�วม การจัดการ

                                                           

 ๔๐ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา, เล�ม ๑๒๕ 
ตอนท่ี ๒๘ ก (๕กุมภาพันธ! ๒๕๕๑): ๓-๕. 



 

๒๘ 

ศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให#บริการฟ��นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิต
อิสระการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปNนการฝ�กอาชีพหรือการบริการอ่ืนใด 
  ให#สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล#อมระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
บริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช�วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคน
พิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# 
  ให#สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน#าท่ีรับคนพิการเข#าศึกษาในสัดส�วนหรือ
จํานวนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ให#เปNนไปตามหลักเกณฑ!และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม�รับคนพิการเข#าศึกษาให#ถือเปNนการเลือกปฏิบัติโดยไม�เปNนธรรม
ตามกฎหมาย 
  ให#สถานศึกษาหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องสนับสนุนผู#ดูแลคนพิการและประสานความ
ร�วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให#คนพิการได#รับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการทางการศึกษาท่ี
สอดคล#องกับความต#องการจําเปNนพิเศษของคนพิการ 
 มาตรา ๙ ให#รัฐจัดเงินอุดหนุนเพ่ือส�งเสริมการวิจัยพัฒนาองค!ความรู#และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข#องและการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให#มีความรู#ความเข#าใจทักษะและความสามารถใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  ให#รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปNนพิเศษให#เหมาะสมและสอด
คล#องกับความต#องการจําเปNนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  มาตรา ๑๐ เพ่ือประโยชน!ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให#ราชการส�วนท#องถ่ิน
ออกข#อบัญญัติเทศบัญญัติข#อกําหนดระเบียบหรือประกาศแล#วแต�กรณีให#เปNนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๒.๒.๗ พระราชบัญญัติส\งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
  มีเนื้อหาสาระสําคัญท่ีนํามาอธิบายในการศึกษาครั้งนี้ดังนี้๔๑ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “คนพิการ” หมายความว�าบุคคลซ่ึงมีข#อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือเข#าไปมีส�วนร�วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร�องทางการเห็นการได#ยินการเคลื่อนไหวการ
สื่อสารจิตใจอารมณ!พฤติกรรมสติป.ญญาการเรียนรู#หรือความบกพร�องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด#านต�าง ๆ และมีความจําเปNนเปNนพิเศษท่ีจะต#องได#รับความช�วยเหลือด#านหนึ่งด#านใดเพ่ือให#สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข#าไปมีส�วนร�วมทางสังคมได#อย�างบุคคลท่ัวไปท้ังนี้ตามประเภท
และหลักเกณฑ!ท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย!ประกาศกําหนด 
 “การฟ��นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว�าการเสริมสร#างสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการให#มีสภาพท่ีดีข้ึนหรือดารงสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีมีอยู�เดิมไว#โดย
อาศัยกระบวนการทางการแพทย!การศาสนาการศึกษาสังคมอาชีพหรือกระบวนการอ่ืนใดเพ่ือให#คน
พิการได#มีโอกาสทางานหรือดารงชีวิตในสังคมอย�างเต็มศักยภาพ 

                                                           

 ๔๑ สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ, พระราชบัญญัติส\งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: ร#านดี
สุวรรณซัพพลายเซอร!วิส, ๒๕๕๖), หน#า ๒-๑๕.   



 

๒๙ 

 “การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว�าการฟ��นฟูสมรรถภาพคนพิการการ
จัดสวัสดิการการส�งเสริมและพิทักษ!สิทธิการสนับสนุนให#คนพิการสามารถดารงชีวิตอิสระมีศักด์ิศรี
แห�งความเปNนมนุษย!และเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไปมีส�วนร�วมทางสังคมอย�างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ
ภายใต#สภาพแวดล#อมท่ีคนพิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# 
 “หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�ากระทรวงทบวงกรมส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน
และมีฐานะเปNนกรมราชการส�วนภูมิภาคราชการส�วนท#องถ่ินรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
 “องค!การคนพิการแต�ละประเภท” หมายความว�าองค!กรสมาชิกระดับชาติตามประเภท
ความพิการท่ีได#แจ#งชื่อไว#กับสานักงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 “กองทุน” หมายความว�ากองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว�าคณะกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห�งชาติ 
 มาตรา ๕ ให#มีคณะกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ
ประกอบด#วยนายกรัฐมนตรีเปNนประธานกรรมการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย!เปNนรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและ
กีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย!ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวง
แรงงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู#อํานวยการสานักงบประมาณผู#แทน
องค!การคนพิการแต�ละประเภทจานวนเจ็ดคนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังโดยคํานึงถึงจานวนสมาชิกของ
องค!การคนพิการนั้นและผู#ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังเปNนกรรมการให#เลขาธิการเปNน
กรรมการและเลขานุการและให#คณะกรรมการแต�งต้ังข#าราชการในสานักงานเปNนผู#ช�วยเลขานุการ 
 มาตรา ๒o คนพิการมีสิทธิเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปNน
สาธารณตลอดจนสวัสดิการและความช�วยเหลืออ่ืนจากรัฐโดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติส�งเสริม
และพัฒนาพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้เพ่ือแก#ไขป.ญหาในการเข#าถึงและใช#ประโยชน!สิ่งอานวยความสะดวก
อันเปNนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช�วยเหลืออ่ืนจากรัฐโดยได#กําหนดให#สํานักงานส�งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติมีฐานะเปNนกรมและกําหนดให#มีอํานาจหน#าท่ีในการ
ตรวจสอบให#คําแนะนําและช�วยเหลือคนพิการให#ได#รับสิทธิประโยชน!และการอํานวยความสะดวก
เพ่ิมข้ึนรวมท้ังกําหนดให#องค!กรด#านคนพิการหรือองค!กรอ่ืนใดท่ีให#บริการแก�คนพิการมีบทบาทในการ
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากข้ึนตลอดจนกําหนดให#มีศูนย!บริการคนพิการเพ่ือทํา
หน#าท่ีเปNนศูนย!กลางในการบริการ 
 
 



 

๓๐ 

 ๒.๒.๘ กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย: กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู�พิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘๔๒ 
 กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห�ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แห�ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปNนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕o ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยโดยกฎกระทรวงฉบับนี้ได#กําหนดให#อาคารบาง
ประเภทต#องมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู#พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเพ่ือให#บุคคลดังกล�าวมี
โอกาสเข#าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ในสังคมได#ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๘o วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ได#บัญญัติว�าบุคคลดังกล�าวมีสิทธิได#รับสิ่งอํานวยความสะดวกอัน
เปNนสาธารณะความช�วยเหลืออ่ืนและการสงเคราะห!จากรัฐ ซ่ึงในกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการกําหนดประเภทและ
ลักษณะอาคารท่ีต#องจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามท่ี
กําหนดในข#อท่ี ๓ ของกฎกระทรวงฯ ในบริเวณท่ีเป�ดให#บริการแก�บุคคลท่ัวไป (๑) โรงพยาบาล
สถานพยาบาลศูนย!บริการสาธารณสุขสถานีอนามัยอาคารท่ีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค!การ
ของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุด และพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส�งมวลชน 
เช�น ท�าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท�าเทียบเรือ ท่ีมีพ้ืนท่ีส�วนใดของอาคารท่ีเป�ดให#บริการแก�
บุคคลท่ัวไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรและ (๒) สํานักงานโรงมหรสพโรงแรมหอประชุมสนามกีฬา
ศูนย!การค#าห#างสรรพสินค#าประเภทต�าง ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีส�วนใดของอาคารท่ีเป�ดให#บริการแก�บุคคลท่ัวไป
เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรโดยมีการกําหนดรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวกไว# ๙ หมวดคือ (๑) ปWาย
แสดงสิ่งอํานวยความสะดวก (๒) ทางลาดและลิฟต! (๓) บันได (๔) ท่ีจอดรถทางเข#าอาคาร (๕) 
ทางเดินระหว�างอาคารและทางเชื่อมระหว�างอาคาร (๖) ประตู (๗) ห#องส#วม (๘) พ้ืนผิวต�างสัมผัส (๙) 
โรงมหรสพหอประชุมและโรงแรม 
 ๒.๒.๙ กฎกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย*: กําหนด
ลักษณะหรือการจัดให�มีอุปกรณ*ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ีหรือบริการ
สาธารณะอ่ืนเพ่ือให�คนพิการเข�าถึงและใช�ประโยชน*ได� พ.ศ. ๒๕๕๕๔๓ 
 จากพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o มาตรา ๓๗ 
ให#รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดลักษณะหรือการจัดให#
มีอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนส�งหรือบริการ

                                                           

 ๔๒ กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู#พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา, เล�ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๕๒ ก, (๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘): ๕-๑๙. 
 

๔๓ กฎกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย!: กําหนดลักษณะหรือการจัดให#
มีอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ีหรือบริการสาธารณะอ่ืนเพ่ือให#คนพิการเข#าถึงและใช#
ประโยชน!ได# พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา, เล�ม ๑๓๐ ตอนท่ี ๔ ก, (๑๖ มกราคม ๒๕๕๖): ๑-๑๒. 



 

๓๑ 

สาธารณะอ่ืนให#คนพิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# จึงทําให#เกิดกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
หรือการจัดให#มีอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ีหรือบริการสาธารณะอ่ืน
เพ่ือให#คนพิการเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให#เจ#าของอาคารสถานท่ียานพาหนะ
บริการขนส�งหรือผู#ให#บริการสาธารณะอ่ืนท่ีปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ได#รับสิทธิการลดหย�อนภาษีหรือ
ยกเว#นภาษีเปNนร#อยละของจํานวนเงินค�าใช#จ�ายตามท่ีกฎหมายกําหนด๔๔ 
 ข#อ ๕ อาคารหรือสถานท่ีของหน�วยงานของรัฐองค!กรเอกชนหรือองค!กรอ่ืนใดให#มี
อุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือให#คนพิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#อย�างหนึ่ง
อย�างใดดังนี้ (๑) ท่ีนั่งสําหรับคนพิการหรือพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเข็นคนพิการ (๒) ทางลาด (๓) พ้ืนผิว
ต�างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น (๔) บันไดเลื่อนสําหรับคนพิการ (๕) ทางลาดเลื่อนหรือทาง
เลื่อนในแนวราบ (๖) ราวกันตกหรือผนังกันตก (๗) ถังขยะแบบยกเคลื่อนท่ีได# (๗) สถานท่ีติดต�อหรือ
ประชาสัมพันธ!สาหรับคนพิการ (๙) โทรศัพท!สาธารณะสําหรับคนพิการ (๑o) จุดบริการน้ําด่ืมสําหรับ
คนพิการ (๑๑) ตู#บริการเงินด�วนสําหรับคนพิการ (๑๒) ประตูสําหรับคนพิการ (๑๓) ห#องน้ําสําหรับ
คนพิการ (๑๔) ลิฟต!สําหรับคนพิการ (๑๕) ท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ (๑๖) สัญญาณเสียงและ
สัญญาณแสงขอความช�วยเหลือสําหรับคนพิการ (๑๗) ปWายแสดงอุปกรณ!หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ (๑๘) ทางสัญจรสําหรับคนพิการ (๑๙) ตู#ไปรษณีย!สําหรับคนพิการ (๒o) พ้ืนท่ี
สําหรับหนีภัยของคนพิการ (๒๑) การประกาศเตือนภัยสาหรับคนพิการทางการเห็นและตัวอักษรไฟ
วิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัยสําหรับคนพิการทางการได#ยินหรือสื่อความหมาย (๒๒) การประกาศข#อมูล
ท่ีเปNนประโยชน!สําหรับคนพิการทางการเห็นและตัวอักษรไฟวิ่งหรือปWายแสดงความหมายสําหรับคน
พิการทางการได#ยินหรือสื่อความหมาย (๒๓) เจ#าหน#าท่ีซ่ึงผ�านการฝ�กอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต#องการของคนพิการแต�ละประเภทอย�างน#อยหนึ่งคนเพ่ือให#บริการคนพิการในกฎกระทรวงฯ มี
การกําหนดอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการสําหรับคนพิการท้ังสิ้น ๒๓ รายการโดยสามารถ
ใช#กับโครงการท้ัง ๒๓ รายการและสามารถใช#รวมกับกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงมหาดไทย ๘ รายการ
ดังนั้นมีอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการสําหรับคนพิการท่ีต#องออกแบบหรือปรับปรุงตาม
กฎกระทรวงฯ นี้เพ่ิมเติมท้ังสิ้น ๑๕ รายการได#แก� (๑) ท่ีนั่งสําหรับคนพิการหรือพ้ืนท่ีสําหรับจอด
รถเข็นคนพิการ (๒) บันไดเลื่อนสําหรับคนพิการ (๓) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ (๔) ราว
กันตกหรือผนังกันตก (๕) ถังขยะแบบยกเคลื่อนท่ีได# (๖) สถานท่ีติดต�อหรือประชาสัมพันธ!สําหรับคน
พิการ (๗) โทรศัพท!สาธารณะสําหรับคนพิการ (๘) จุดบริการน้ําด่ืมสําหรับคนพิการ (๙) ตู#บริการเงิน
ด�วนสําหรับคนพิการ (๑o) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช�วยเหลือสําหรับคนพิการ (๑๑) ตู#
ไปรษณีย!สําหรับคนพิการ (๑๒) พ้ืนท่ีสําหรับหนีภัยของคนพิการ (๑๓) การประกาศเตือนภัยสําหรับ
คนพิการทางการเห็น (๑๔) การประกาศข#อมูลท่ีเปNนประโยชน!สําหรับคนพิการทางการเห็น (๑๕) 
เจ#าหน#าท่ีซ่ึงผ�านการฝ�กอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต#องการของคนพิการแต�ละประเภทอย�าง
น#อยหนึ่งคนเพ่ือให#บริการคนพิการ 

                                                           

 ๔๔ สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ, คู\มือรายการอุปกรณ*สิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือบริการท่ีสอดคล�องกับความต�องการพิเศษของคนพิการ ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: ร#านดี
สุวรรณซัพพลายเซอร!วิส, พ.ศ. ๒๕๕๖), หน#า ๔.   



 

๓๒ 

 ๒.๒.๑๐ กฎกระทรวง กระทรวงคมนาคม: กําหนดลักษณะหรือการจัดให�มีอุปกรณ*ส่ิง
อํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ียานพาหนะและบริการขนส\งเพ่ือให�คนพิการ
สามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน*ได� พ.ศ. ๒๕๕๖๔๕ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งและมาตรา ๔๕ แห�งพระราชบัญญัติ
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o อันเปNนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให#กระทําได#โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว#ในกฎกระทรวงฯ มีการกําหนดอุปกรณ!
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ียานพาหนะและบริการขนส�งท้ังสิ้น ๓ หมวดโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 (๑) หมวดท่ัวไปกําหนดให#อุปกรณ!หรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดให#มีในอาคารสถานท่ี
ยานพาหนะและบริการขนส�งตามกฎกระทรวงนี้ต#องมีสภาพม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช#งาน
เพ่ือให#คนพิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#อย�างเหมาะสมและสอดคล#องกับความต#องการ
พิเศษของคนพิการแต�ละประเภทและการจัดให#มีอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร
หรือสถานท่ีเพ่ือให#คนพิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#ให#นาบทบัญญัติแห�งกฎหมายว�าด#วยการ
ควบคุมอาคารมาใช#บังคับโดยอนุโลม 
 (๒) หมวดยานพาหนะได#แบ�งยานพาหนะออกเปNน๖ประเภทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทท่ี ๑ รถท่ีใช#ในการขนส�งผู#โดยสารประเภทการขนส�งประจําทางและไม�ประจํา
ทางตามกฎหมายว�าด#วยการขนส�งทางบก 
 ประเภทท่ี ๒ รถยนต!สาธารณะและรถยนต!บริการตามกฎหมายว�าด#วยรถยนต! 
 ประเภทท่ี ๓ รถไฟตามกฎหมายว�าด#วยการจัดวางการรถไฟและทางหลวง 
 ประเภทท่ี ๔ รถไฟฟWาตามกฎหมายว�าด#วยการรถไฟฟWาขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย 
 ประเภทท่ี ๕ เรือโดยสารตามกฎหมายว�าด#วยการเดินเรือในน�านน#าไทย 
 ประเภทท่ี ๖ อากาศยานขนส�งตามกฎหมายว�าด#วยการเดินอากาศ 
 รายละเอียดการจัดอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือให#คนพิการสามารถ
เข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#สําหรับยานพาหนะตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดให#มีอุปกรณ!
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ียานพาหนะและบริการขนส�งเพ่ือให#คนพิการ
สามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงคมนาคมท่ีพาหนะท้ัง ๖ ประเภทต#องจัดให#
มีสําหรับคนพิการและผู#สูงอายุมีรายละเอียดท้ังสิ้น ๒o รายการโดยมีเพียงหนึ่งรายการท่ีพาหนะท้ัง ๖
ประเภทต#องจัดให#มีได#แก�คู�มือแปลภาษาหรือปWายสัญลักษณ!ภาษาสําหรับเจ#าหน#าท่ีประจําพาหนะเพ่ือ
ใช#สื่อสารกับคนพิการสําหรับการจัดอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการอ่ืน ๆ นั้นจะจําแนก
ตามประเภทของยานพาหนะ 
 (๓) หมวดบริการขนส�งได#แบ�งบริการขนส�งออกเปNน๖ประเภทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                           

 
๔๕ กฎกระทรวง กระทรวงคมนาคม: กําหนดลักษณะหรือการจัดให#มีอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวก

หรือบริการในอาคารสถานท่ียานพาหนะและบริการขนส�งเพ่ือให#คนพิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# พ.ศ. 
๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา, เล�ม ๑๓๐ ตอนท่ี ๓๑ ก, (๓ เมษายน ๒๕๕๖): ๒๒-๓๐. 



 

๓๓ 

 ประเภทท่ี ๑ สถานีขนส�งผู#โดยสาร 
 ประเภทท่ี ๒ ทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ�นดินทางหลวงชนบทและทางหลวงสัมปทาน 
 ประเภทท่ี ๓ อาคารหรือสถานท่ีในเขตทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ�นดินทางหลวงชนบท
ทางหลวงสัมปทานและทางพิเศษ 
 ประเภทท่ี ๔ สถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟWา 
 ประเภทท่ี ๕ ท�าเทียบเรือ 
 ประเภทท่ี ๖ ท�าอากาศยาน 
 รายละเอียดการจัดอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือให#คนพิการสามารถ
เข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#สําหรับบริการขนส�งตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดให#มี
อุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ียานพาหนะและบริการขนส�งเพ่ือให#คน
พิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงคมนาคมท่ีบริการขนส�งท้ัง ๖ ประเภท
ต#องจัดให#มีสําหรับคนพิการและผู#สูงอายุมีรายละเอียดท้ังสิ้น ๒๔ รายการโดยมีเพียงสามรายการท่ี
บริการขนส�งท้ัง ๖ ประเภทต#องจัดให#มีได#แก�ทางลาดพ้ืนผิวต�างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการเห็นและ
โทรศัพท!สาธารณะสาหรับคนพิการ 
 ๒.๒.๑๑ บันทึกข�อตกลงพร�อมรับประชาคมอาเซียน: บันทึกข�อตกลงความร\วมมือ
เพ่ือสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให�คนพิการและทุกคนในสังคมเข�าถึง
และใช�ประโยชน*ได�พร�อมรับประชาคมอาเซียน 
 บันทึกข#อตกลงความร�วมมือฉบับนี้ทําข้ึนระหว�างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย!กับสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการ
ต�างประเทศ กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ! กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย! กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานตํารวจแห�งชาติเห็นชอบและตระหนักร�วมกันในการ
สนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให#คนพิการและทุกคนในสังคมเข#าถึงและใช#
ประโยชน!ได#ถือเปNนภารกิจสําคัญท่ีส�วนราชการตามข#อตกลงนี้ต#องร�วมมือกันขับเคลื่อนมาตรการ
ดังกล�าวโดยการจัดให#มีอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ียานพาหนะบริการ
ขนส�งหรือบริการสาธารณะอ่ืนและคุ#มครองสิทธิให#ครบถ#วนตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือให#คนพิการ
และทุกคนในสังคมเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#พร#อมรับประชาคมอาเซียน สรุปได#ว�าการจัดให#มีบันทึก
ข#อตกลงความร�วมมือของท้ัง ๒๑ หน�วยงาน (๑๙ กระทรวง ๒ หน�วยงาน) นั้นนับว�าเปNนจุดเริ่มต#นท่ีดี
ท่ีทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องได#เล็งเห็นความสําคัญและตระหนักในเรื่องของการให#ความสําคัญกับคน
พิการ โดยมองว�าคนพิการเปNนส�วนหนึ่งของสังคมจึงได#มีการท่ีจะขับเคลื่อนงานการผลักดันการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกให#คนพิการและทุกคนในสังคมเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#อย�างเปNนรูปธรรมให#
เกิดข้ึนจริงในสังคมเพ่ือท่ีจะให#คนพิการสามารถท่ีจะเข#าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ในสังคมได#
อย�างได#อย�างเต็มท่ีและเสมอภาคเท�าเทียมกับบุคคลปกติท่ัวไป 
 



 

๓๔ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายสามารถสังเคราะห!ตัวแปรสรุปได#ดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงผลการวิเคราะห!องค!ประกอบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย 

นักวิชาการ ตัวแปร 
 สํานักงานส�งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
(๒๕๕๔, หน#า ๖), กิติพงศ! สุทธิ (๒๕๔๓, 
หน#า ๑) กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล (๒๕๔๙, 
หน#า ๑๒) วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร 
ม�วงเกลี้ยง (๒๕๕๐, หน#า ๒๑-๒๓)  

สวัส ดิการเ บ้ียคนพิการ หมายถึง องค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินมีการประชาสัมพันธ!ให#คนพิการ
มาลงทะเบียนและทําบัตรประจําตัวคนพิการทุกป� 
และมีการกําหนดวัน เวลา ให#ผู#ท่ีลงทะเบียนขอรับ
เบ้ียความพิการ รวมท้ังมีการจ�ายสวัสดิการเบ้ียความ
พิการให#แก�คนพิการเดือนละ ๘๐๐ บาท ต�อคนตาม
กฎหมายกําหนด   

สํ านั ก งานส� ง เ สริ มและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
(๒๕๕๔, หน#า ๖), กิติพงศ! สุทธิ (๒๕๔๓, 
หน#า ๑) กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล (๒๕๔๙, 
หน#า ๑๒) วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร 
ม�วงเกลี้ยง (๒๕๕๐, หน#า ๒๑-๒๓) 

การแพทย!และสุขภาพ หมายถึง คนพิการมี
สิทธิได#รับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยได#รับบริการ
ตรวจวินิจฉัย การแนะแนว ให#คําปรึกษา การรักษา 
ฟ��นฟู รวมถึงการจัดหา ซ�อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ!เครื่องช�วยคนพิการ เปNนต#น 

สํ านั ก งานส� ง เ สริ มและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
(๒๕๕๔, หน#า ๖), กิติพงศ! สุทธิ (๒๕๔๓, 
หน#า ๑) กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล (๒๕๔๙, 
หน#า ๑๒) วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร 
ม�วงเกลี้ยง (๒๕๕๐, หน#า ๒๑-๒๓) 

การศึกษา หมายถึง คนพิการทุกคนมีสิทธิ
ได#รับการศึกษาโดยไม�เสียค�าใช#จ�ายต้ังแต�เริ่มเข#าเรียน
จนถึงปริญญาตรี พร#อมท้ังการได#รับเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช�วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 

สํ านั ก งานส� ง เ สริ มและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
(๒๕๕๔, หน#า ๖), กิติพงศ! สุทธิ (๒๕๔๓, 
หน#า ๑) กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล (๒๕๔๙, 
หน#า ๑๒) วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร 
ม�วงเกลี้ยง (๒๕๕๐, หน#า ๒๑-๒๓) 

การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย หมายถึง คนพิการ
ท่ีอาศัยอยู�ในสภาพแวดท่ีไม�เหมาะสม มีสิทธิได#รับ
การปรับสภาพแวดล#อมท่ีอยู�อาศัยเช�น การปรับปรุง
ห#องน้ํา ราวจับ พ้ืนผิวทางเดิน เปNนต#น 

 
 



 

๓๕ 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต�อ) 
นักวิชาการ ตัวแปร 

สํ านั ก งานส� ง เ สริ มและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
(๒๕๕๔, หน#า ๖), กิติพงศ! สุทธิ (๒๕๔๓, 
หน#า ๑) กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล (๒๕๔๙, 
หน#า ๑๒) วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร 
ม�วงเกลี้ยง (๒๕๕๐, หน#า ๒๑-๒๓) 

การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง 
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินได#จัดสร#างสิ่งอํานวย
ความสะดวกในส�วนขององค!กรภาครัฐเพ่ือให#คน
พิการเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#จริง มีกฎ ระเบียบให#
หน�วยงานเอกชนต#องสร#างสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู#พิการด#วย และคุ#มครองสิทธิคนพิการและ
ให#มีส�วนร�วมทางสังคมสําหรับคนพิการ    

สํ านั ก งานส� ง เ สริ มและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
(๒๕๕๔, หน#า ๖), กิติพงศ! สุทธิ (๒๕๔๓, 
หน#า ๑) กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล (๒๕๔๙, 
หน#า ๑๒) วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร 
ม�วงเกลี้ยง (๒๕๕๐, หน#า ๒๑-๒๓) 

การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะ
สําหรับคนพิการ หมายถึง คนพิการมีสิทธิได#รับการ
ยกเว#นค�าโดยสารรถไฟฟWา BTS และไฟฟWาใต#ดินทุก
สถานี ได#รับการลดหย�อนค�าโดยสารสาธารณะ     
ขสมก. รถไฟ เครื่องบิน ครึ่งราคา 

สํ านั ก งานส� ง เ สริ มและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
(๒๕๕๔, หน#า ๖), กิติพงศ! สุทธิ (๒๕๔๓, 
หน#า ๑) กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล (๒๕๔๙, 
หน#า ๑๒) วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร 
ม�วงเกลี้ยง (๒๕๕๐, หน#า ๒๑-๒๓) 

การมีงานทํา หมายถึง คนพิการมีสิทธิได#รับ
การส�งเสริมอาชีพ โดยสถานประกอบการหรือ
หน�วยงานของรัฐ ต#องจ#างงานคนพิการ ในอัตราส�วน
พนักงานท่ัวไป จํานวน ๑๐๐ คน ต#องจ#างงานคน
พิการ ๑ คน 

สํ านั ก งานส� ง เ สริ มและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! 
(๒๕๕๔, หน#า ๖), กิติพงศ! สุทธิ (๒๕๔๓, 
หน#า ๑) กิติพัฒน! นนทป.ทมะดุล (๒๕๔๙, 
หน#า ๑๒) วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร 
ม�วงเกลี้ยง (๒๕๕๐, หน#า ๒๑-๒๓) 

บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคน
พิการ หมายถึง คนพิการและผู# ดูแลคนพิการ
สามารถขอรับบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ รายละ
ไม�เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยไม�เสียดอกเบ้ีย ซ่ึงต#อง
ผ�อนชําระไม�เกิน ๕ ป� 

 
 
 
 
 
 



 

๓๖ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท่ีดีหรือท่ีเรียกกันว�า Good Governance หรือธรรมา     
ภิบาล ไม�ใช�เรื่องใหม�แต�เปNนการสะสมความรู#ท่ีเปNนวัฒนธรรมในการอยู�ร�วมกันในบ#านเมืองและสังคม
อย�างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน!และคลี่คลายป.ญหาความขัดแย#งโดยสันติวิธี และสังคม
ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืน๔๖  
 แนวคิดเรื่อง Good governance หรือหลักธรรมาภิบาลสากลนี้ ยังเปNนแนวคิดท่ีใหม�
และจากการอ#างอิงข#อมูลจากองค!กรบางองค!กรพบว�าเพ่ิงมีการใช#ครั้งแรกของธนาคารโลกเม่ือป� 
๑๙๘๙ ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth ซ่ึงเปNนรายงาน
ของธนาคารโลกในยุคแรกท่ีได#กล�าวถึงความสําคัญของการมี Good governance และการฟ��นฟู
เศรษฐกิจถึงกระนั้นก็ตามธนาคารโลกเองก็มิได#มีการพัฒนาให#เปNนท่ียอมรับเท�าท่ีควร ฝ�ายองค!กรท่ีได#
นําแนวคิดนี้มาใช#อย�างจริงจังอีกท้ังได#เปNนแกนนําในการผลักดันแนวคิดและสร#างความยอมรับร�วมกัน
ในระดับโลกว�ากลไกประชารัฐท่ีดี และการพัฒนาคนท่ียั่งยืนเปNนประเด็นสําคัญท่ีไม�สามารถจะแยก
ออกจากกันได# กลไกประชารัฐเปNนรากฐานท่ีทําให#คนในสังคมโดยรวมอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุขคือ
องค!กรพัฒนาแห�งประชาชาติ (United Nations Development Programmed (UNDP)) โดยท่ี
UNDP ได#นําแนวคิดดังกล�าวไปศึกษาวิเคราะห!และได#อธิบายรายละเอียดไว#ในเอกสารนโยบายเรื่อง
Governance for Sustainable Human Development๔๗ 
 ๒.๓.๑ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 นักวิชาการด#านพระพุทธศาสนาได#พูดถึงธรรมาภิบาลในหัวข#อเรื่องพระพุทธศาสนากับ
หลักธรรมาภิบาล สรุปได#ว�าธรรมาภิบาล ต#องมีองค!ประกอบ ๓ ด#านคือ ๑) ธรรมาภิบาลด#านธุรกิจ 
คือ Economic good governance ประเทศไทยเศรษฐกิจตกตํ่าในป� พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะมีป.ญหา
ด#านเศรษฐกิจ เรียกว�าธรรมาภิบาลด#านธุรกิจบกพร�อง ๒) ธรรมาภิบาลด#านการเมืองคือ Political 
good governance การเมืองลุ�ม ๆ ดอน ๆ ป.ญหากฎหมายรัฐธรรมนูญใช#ไม�ต�อเนื่อง เรียกว�า      
ธรรมาภิบาลด#านการเมืองบกพร�อง ๓) ธรรมาภิบาลด#านราชการคือ Bureaucracy good 
governance พัฒนาประเทศทีไรก็มีป.ญหาการทุจริตคอรัปชั่นเราไม�ต#องพูดมากรู#กันดีด#านราชการ
เรียกว�าธรรมาภิบาลด#านราชการบกพร�องท้ัง ๓ ด#านนี้หมายถึง Processes ของการตัดสินใจท่ีดี เปNน
กระบวนการของการตัดสินใจหรืออํานาจสั่งการท่ีดีจะเปNน Good governance คือ ต#องมีธรรมะ
ประกอบ๔๘ 
  ในหนังสือเรื่อง หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป�มีใจความตอนหนึ่งว�าการปกครองการ
บริหารแบบบูรณาการ (Integration) ของหัวหน#าฝ�ายบริหาร (CEO: Chief Executive Officer) ของ
องค!กรต�าง ๆ ไม�ว�าจะเปNนองค!กรของทางราชการในส�วนกลางองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินก็ดี องค!กร
รัฐวิสาหกิจและองค!กรธุรกิจเอกชนก็ดีองค!กรทางศาสนาและองค!กรสาธารณะอ่ืน ๆ ก็ดี จะให#บังเกิด
                                                           

 ๔๖ สํานักงานคณะกรรมการข#าราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี (Good Governance), 
รายงานประจําปn ๒๕๔๑-๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการข#าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หน#า ๑. 
 ๔๗ อรพินท! สพโชคชัย, สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐท่ีดี (Good Governance), รายงานทีดี
อาร*ไอ (TDRI), (๒๐), (๒๕๔๑), หน#า ๒.  
 ๔๘ พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน#า ๖. 



 

๓๗ 

ผลสําเร็จด#วยดีมีประสิทธิภาพสูงจะต#องมีหลักการบริหารท่ีชื่อว�าการบริหารการปกครองท่ีดี (Good 
Governance) นั้นประมวลรวมย�อลงใน “หลักธรรมาภิบาล”๔๙  
 Good Governance เปNนการปกครองท่ีดีโดยรัฐและรัฐบาลเปNนด#านหลัก รัฐและรัฐบาล
มีระบบและการใช#กฎหมายท่ียุติธรรมมีความรับผิดชอบเป�ดโอกาสให#ประชาชนมีส�วนร�วม มีความ
โปร�งใส มีความคงเส#นคงวาสามารถตรวจสอบได#๕๐ 
  ธรรมาภิบาลคือวิธีท่ีจะทําให#รัฐกับประชาคมรัฐกับสังคมหรือรัฐกับชุมชนนั้นมีรูปแบบ
ความสัมพันธ!มีการปฏิบัติต�อกันอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะให#เกิดประโยชน!สูงสุดแก�ประเทศและ
ประชาชน๕๑ 
  ธรรมรัฐคือการวางกรอบการทํางานในระบบราชการเพ่ือให#เกิดระบบท่ีดีเอ้ือต�อคนดีให#
อยู�ในระบบท่ีดี และไม�ให#คนเลวดํารงตําแหน�งท่ีดีในวงราชการซ่ึงคือเปWาหมายสําคัญของการปฏิบัติ
ราชการธรรมรัฐจะเปNนตัวเชื่อมให#สังคมท่ีมีการแยกส�วนท้ังภาครัฐบาล เอกชน ประชาชน และองค!กร
เอกชน เกิดความสัมพันธ!กันทุกส�วนให#เปNนหนึ่งเดียวเพ่ือเปNนการตอบสนองต�อสังคม๕๒ 
 ธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบโครงสร#างและกระบวนการต�าง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑ!
ความสัมพันธ!ระหว�างเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศเพ่ือท่ีภาคต�าง ๆ ของสังคมจะพัฒนา
และอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข๕๓ 
  ความคิดธรรมรัฐเปNนการมอบอํานาจการเมืองการปกครองแบบใหม�ท่ีแข็งท่ือตายตัวแต�
ให#ปฏิสัมพันธ!กับภาคประชาชนและให#มีลักษณะแยกย�อยมากข้ึนแนวคิดธรรมรัฐคือการเปNนหุ#นส�วน
กันในการบริหารและการปกครองโดยรัฐประชาชนและเอกชน ซ่ึงกระบวนการนี้ทําให#เกิดความเปNน
ธรรม ความโปร�งใส ความยุติธรรม โดยเน#นการมีส�วนร�วมของคนดีซ่ึงแนวคิดนี้เกิดจากการท่ี
ประชาชนเห็นว�าระบบราชการท่ีล#าหลัง ทุกส�วนต#องการการปฏิรูปต#องมีการปรับโครงสร#างราชการให#
ดีข้ึน ให#ประชาชนมีส�วนร�วมมากข้ึนและประชาชนต#องการให#มีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและ
นักวิชาการในการสร#างธรรมาภิบาลและอธิบายว�าธรรมรัฐคือ กระบวนความสัมพันธ! (Interactive 
Relation) ระหว�างภาครัฐภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปในการท่ีจะทําให#การบริหาร
ราชการแผ�นดินดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโปร�งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได# มีความ
ร�วมมือของฝ�ายท่ีเก่ียวข#องการท่ีจะสร#างธรรมาภิบาลในสังคมไทยได#นั้นต#องปฏิรูประบบ ๔ ส�วนคือ
ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคมและปฏิรูปกฎหมาย๕๔ 
                                                           

 ๔๙ พระราชญานวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลปq: คุณลักษณะความ
เปOนผู�นําท่ีดี, พิมพ!ครั้งท่ี ๕, (กองงานสื่อ/สิ่งพิมพ! วัดหลวงพ�อสดธรรมกายาราม, ๒๕๕๒), หน#า ๑๑๔.   
 ๕๐ ชัยอนันต! สมุทวณิช, Good Governance กับการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเมือง, 
(กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๔๑), หน#า ๑๒๓. 
  ๕๑ ประมวล รุจนเสรี, การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการข#าราชการพลเรือน, ๒๕๔๒), หน#า ๙๘. 
 ๕๒ ทิพาวดี เมฆสวรรค!, ปฏิรูประบบราชการเพ่ือความอยู\รอด, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงานข#าราชการพลเรือน, ๒๕๔๑), หน#า ๒๓. 
 ๕๓ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร�างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: วิญ�ูชน, ๒๕๔๒), 
หน#า ๑๖๔. 
  ๕๔ ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรัฐแห\งชาติยุทธศาสตร*กู�หายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, 
๒๕๔๑), หน#า ๕๒. 



 

๓๘ 

 ธรรมาภิบาลเปNนการบริหารการปกครองท่ีมีการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรใน
การตอบสนองต�อป.ญหาของประชาชนได#เปNนอย�างดีโดยการบริหารการปกครองท่ีดีนั้นจะมีลักษณะ
การบริหารแบบส�วนร�วม(Participation) โปร�งใส (transparency) เสมอภาค (Equity) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) เปNนธรรม (Rule of law) และรับผิดชอบต�อประชาชน (Responsiveness)๕๕ 
  Good Governance หมายถึง การกํากับดูแลท่ีดีหรือหมายถึงการใช#สิทธิของความเปNน
เจ#าของท่ีจะปกปWองดูแลผลประโยชน!ของตนเองโดยผ�านกลไกท่ีเก่ียวข#องในการบริหารโดยหัวใจของ
ธรรมาภิบาลคือความโปร�งใส (Transparency) ความยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผล
ของการตัดสินใจ (Accountability) การกํากับดูแลท่ีดีมีความจําเปNนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ใน
กรณีภาครัฐจะเรียกว�า Good Political Governance ผู#เปNนเจ#าของคือประชาชนซ่ึงใช#สิทธิของ
ตนเองเลือกต้ังสมาชิกสภาผู#แทนราษฎรเข#าไปทําหน#าท่ีในรัฐสภาเพ่ือกํากับดูแลผู#บริหารคือรัฐบาลให#
บริหารประเทศในทางท่ีถูกต#องสอดคล#องกับความต#องการของประชาชนส�วนในภาคเอกชนเรียกว�า 
Good Corporate Governance ผู#เปNนเจ#าของคือผู#ถือหุ#นใช#สิทธิในการเลือกคณะกรรมการบริษัท
เข#าไปทําหน#าท่ีกําหนดนโยบายคัดเลือกและกํากับดูแลผู#บริหารให#บริหารงานเพ่ือความเจริญก#าวหน#า
ของบริษัทสมตามเจตนารมณ!ของผู#ถือหุ#น๕๖ 
  ในหนังสือเรื่อง ธรรมาภิบาลกับสังคมไทยมีใจความตอนหนึ่งว�าธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาของ
ประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค!ประกอบท้ัง ๓ ส�วนของสังคมคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมและให#มีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอย�างสร#างสรรค!ก�อให#เกิดความสัมพันธ!ระหว�างเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองอย�างสมดุลส�งผลให#สังคมดํารงอยู�ร�วมกันอย�างสันติตลอดจนมีการใช#อํานาจในการ
พัฒนาประเทศชาติให#เปNนไปอย�างม่ันคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ๕๗ 
 สรุป หลักธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการความสัมพันธ!ระหว�างภาครัฐ ภาคสังคม 
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปในการท่ีจะทําให#การบริหารราชการแผ�นดินดําเนินไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารแบบส�วนร�วม โปร�งใส เสมอภาค มีประสิทธิผล มีความเปNนธรรม และ
รับผิดชอบต�อประชาชน  
 ๒.๓.๒ องค*ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดีหมายถึงขบวนการหรือข้ันตอนในการ
ทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีจัดข้ึนในสถาบันฯ เริ่มจากงานในหน#าท่ีรับผิดชอบแต�ละคน งานท่ีได#รับ
คําสั่งให#ทําหรืองานท่ีร�วมกันทําจะต#องเปNนไปตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลักคือ๕๘ 

                                                           

 ๕๕ ไพโรจน! พรหมสาส!น, การบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ, วารสารพัฒนาชุมชน, ๓๗ (๗), (๒๕๔๑): 
๑๕-๑๙.  
 ๕๖ วรภัทร โตธนะเกษม, การสร#าง Good Governance ในองค!กร, วารสาร กสท, ๘, (๒๕๔๒): ๑๓. 
 ๕๗ ป.ญญา ฉายะจินดาวงศ! และรัชนี ภู�ตระกูล, ธรรมาภิบาล (Good Governance) กับสังคมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ!, ๒๕๔๙), หน#า ๓. 
 ๕๘ สถาบันราชประชาสมาสัย, ธรรมาภิบาลบันดาลสุข, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข, 
๒๕๔๙), หน#า ๖. 



 

๓๙ 

  ๑) หลักนิติธรรมเคารพและปฏิบัติตามกติการะเบียบแบบแผนและกฎหมายต�าง ๆ โดย
ไม�ละเมิดอย�างต้ังใจหรือจงใจหลีกเลี่ยงหรือไม�ต้ังใจเพราะไม�รู#ฉะนั้นถ#าไม�แน�ต#องศึกษาก�อนว�าจะผิด
หลักนิติธรรมหรือไม�ก�อนท่ีจะทําลงไป 
  ๒) หลักคุณธรรมในหลายแง�มุมเช�น เมตตาธรรมคือความปรารถนาให#ผู#อ่ืนเปNนสุข
จริยธรรมทําอะไรให#ถูกต#องครบถ#วนทุกข้ันตอน กตัญ�ูกตเวทิตา การรู#จักบุญคุณและคิดจะตอบแทน 
หิริโอตัปปะ การรู#จักละอายและเกรงกลัวบาปกรรม การมีคุณธรรมจะช�วยยกคุณค�าความเปNนมนุษย!
ให#สูงข้ึนเปNนท่ียกย�องของคนท่ัวไป 
  ๓) ความโปร�งใสตรวจสอบได#ทุกเรื่องราวในการทํางานตามภาระหน#าท่ีท่ีรับผิดชอบอยู�
ตอบข#อสงสัยได#ชัดเจนทุกคําถาม 
  ๔) การมีส�วนร�วมพึงระลึกไว#ว�าตนเองเปNนสมาชิกของสถาบันฯ นอกเหนือจากงานใน
หน#าท่ีแล#วกิจกรรมอ่ืนท่ีมีผลต�อสถาบันฯ จะต#องร�วมมือกันอะไรท่ีไม�ดีต#องทักท#วง 
  ๕) ร�วมรับผิดชอบต�อผลงานท่ีทําเอง ทําโดยกลุ�ม ทําในนามสถาบันฯ ถ#าดีอยู�แล#วให#ดี
ยิ่งข้ึนถ#าผิดพลาดบกพร�องต#องช�วยกันแก#ไขไม�วางเฉย 
  ๖) ความคุ#มค�าท้ังในแง�รูปธรรมและนามธรรมท่ีสัมผัสจับต#องมองเห็นได#หรือรู#สึกคุ#มค�า
หรือไม�คุ#มค�าถ#าทําตามหลักข#างต#นท้ัง ๕ มาครบถ#วนแล#วเม่ือพิจารณาถึงหลักความคุ#มค�าแล#วไม�ผ�านก็
ควรทบทวนปรับปรุงแก#ไขเพ่ือให#เกิดความคุ#มค�าต�อผลงานให#มากท่ีสุด 
  ในการกล�าวปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมของการบริหารภาครัฐเม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๘ ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร! (นิด#า) ในการจัดงานครบรอบ ๕๐ ป�คณะรัฐประศาสน
ศาสตร!มีเนื้อหาว�า การบริหารต#องพูดถึงผู#บริหารเพราะเปNนเรื่องท่ีมีความสัมพันธ!เก่ียวโยงกันบางกรณี
เปNนเรื่องเดียวกัน จริยธรรมของการบริหารภาครัฐจะไม�มีทางเกิดผลสําเร็จได#ถ#าผู#บริหารไม�มีจริยธรรม 
การใช#จริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู#บริหารจะต#องมีจิตสํานึกท่ีจะ
นําสิ่งท่ีดีไปใช#และขจัดสิ่งท่ีไม�ดีให#หมดไปสิ่งเหล�านี้คือ๕๙ 
  ๑) ความซ่ือสัตย!เปNนจริยธรรมท้ังของการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนของผู#บริหาร
ความซ่ือสัตย!ไม�ได# หมายถึงการประพฤติปฏิบัติถูกต#องตามกฎหมายเท�านั้นแต�ต#องตามจริยธรรมและ
ศีลธรรมด#วย 
  ๒) กฎหมายเปNนท่ียอมรับกันว�ากฎหมายไม�สามารถอุดช�องโหว�การบริหารท่ีผู#บริหารจะ
แสวงหาผลประโยชน!ให#แก�ตนเองได#อย�างมีประสิทธิภาพ กฎหมายวางมาตรฐานข้ันตํ่าของการ
ประพฤติมิชอบไว#เท�านั้น แต�มาตรฐานทางจริยธรรมในเรื่องของการประพฤติชอบและความซ่ือสัตย!
นั้นสูงกว�ากฎหมาย 
  ๓) ความเปNนธรรมบอกยากว�าความเปNนธรรมคืออะไรบ#างว�าความเปNนธรรมอยู�ท่ี
จิตสํานึกของผู#บริหารก็ไม�น�าจะถูกนัก เพราะผู#บริหารลําเอียงได#ถ#าคนส�วนใหญ�ได#ประโยชน!สูงสุดถือ
ว�าเปNนธรรม 
  ๔) ประสิทธิภาพเปNนเรื่องเข#าใจง�ายและจริยธรรมของการบริหารท่ีถกเถียงกันเก่ียวกับ
เรื่องนี้คือในตัวประสิทธิภาพเองอาจไม�สอดคล#องกับจริยธรรมกรณีนี้ จริยธรรมมีความสําคัญมากเรา
สามารถหาหนทางท่ีจะให#ประสิทธิภาพไปด#วยกันได#กับจริยธรรมไม�ว�าจะเปNนเรื่องความซ่ือสัตย!ความ
โปร�งใสหรือความเปNนธรรม 
                                                           

 ๕๙ เปรม ติณสูลานนท!, “จริยธรรมการบริหารภาครัฐ”, มติชนรายวัน, (๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘): ๒. 



 

๔๐ 

  ๕) ความโปร�งใสเปNนเรื่องเข#าใจง�ายและเปNนจริยธรรมของการบริหารเช�นเดียวกัน ป.จจุบัน
มีการเรียกร#องหาความโปร�งใสกันมากเพ่ือให#ประชาชนตรวจสอบการบริหารภาครัฐได#เรามีบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญและในพระราชบัญญัติข#อ มูลข� าวสาร บัญญัติให#รั ฐ เป�ดเผยข#อมูล อันเปNน
สาธารณประโยชน!แก�ประชาชนการหลีกเลี่ยงไม�เป�ดเผยข#อมูลถือได#ว�าขัดจริยธรรม 
  ๖) ความม่ันคงของรัฐเราใช#จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือผลประโยชน!ของรัฐความ
ม่ันคงของรัฐคือผลประโยชน!ของรัฐอย�างหนึ่งการใช#จริยธรรมการบริหารความม่ันคงอาจกระทบสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนจึงหาความสมดุลให#ได# 
  ๗) ค�านิยมของคนไทยส�วนใหญ�ยังเชื่อว�าความร่ํารวยสร#างชื่อเสียงเกียรติยศและฐานะได#
จึงมีคนจํานวนไม�น#อยรีบสร#างความร่ํารวยโดยไม�แย�แสต�อจริยธรรม สิ่งหนึ่งท่ีคิดว�าไม�มีในตําราคือ
ความรัก มีคํากล�าวว�าความรักเปNนสิ่งศักด์ิสิทธิ์เปNนความปรารถนาเปNนความห�วงหาอาทรใครก็ตามท่ีมี
ความรักย�อมมุ�งพยายามท่ีจะให#สิ่งท่ีเรารักมีความสุขมีความเจริญมีความม่ันคง 
  มีนักวิชาการท่ีทําให#คําว�า “ธรรมรัฐ” เปNนคําท่ีใช#แทนคําว�า“Governance” โดยให#คํา
จํากัดความว�าหมายถึงการปกครองประเทศท่ีมีการบริหารท่ีเน#นการกระจายอํานาจเน#นการมีส�วนร�วม
ของประชาชนให#มากข้ึน ท้ังยังเปNนการเปลี่ยนเปWาหมาย วิธีการทัศนคติของการบริหารของประเทศ 
มาเน#นท่ีประชาชนผู#รับบริการเน#นความเปNนพลเมือง เน#นความเปNนชุมชน เน#นผลงานมากกว�าเน#น
ผู#ผลิต การจะเกิดธรรมรัฐได#ต#องมีการปฏิรูปสังคมคําว�า “ธรรมรัฐ” จึงเปNนท่ีรู#จักอย�างกว#างขวางโดย
การเป�ดแถลงข�าวเม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๔๑ เรียกร#องให#รัฐบาลนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
ขณะนั้นสร#าง “ธรรมรัฐแห�งชาติ” หรือ “Governance” โดยการระดมผู#ทรงคุณวุฒิ ผู#นําสถาบันหลัก 
และเครือข�ายทางสังคมมาร�วมกันแก#ไขวิกฤติเศรษฐกิจไทย นับจากนั้นมามีการใช#คําว�าธรรมรัฐเปNนคํา
แปลของคําว�า “Good Governance” ในภาษาไทยในช�วงแรกดูจะสร#างความคลุมเครือมากกว�า
ความกระจ�างชัดด#วยความไม�ครอบคลุมของตัวศัพท!ท่ีเปNนการผสมคําว�า“ธรรม” กับคําว�า “รัฐ” และ
ต�อมาคําว�า “ธรรมาภิบาล” ถูกบัญญัติใช#เปNนความหมายของคําว�า“Good Governance” หรือธรร
มาภิบาล โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายหลังจากท่ีสถาบันฯได#รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให#หาแนวทางในการแก#ไขป.ญหาวิกฤติเศรษฐกิจโดยทาง TDRI ได#กําหนดเรื่องธรรมาภิ
บาลในสังคมไทยให#เปNน ๑ ใน ๔ ของหัวข#อหลัก ๆ และมีข#อเสนอเพ่ือส�งเสริมธรรมาภิบาลของไทย
ออกมา โดยนิยามธรรมาภิบาลว�าหมายถึง “กฎเกณฑ!การปกครองบํารุงรักษาสังคมบ#านเมืองท่ีดี” อัน
หมายถึงการจัดการบริหารสังคมท่ีดีในทุก ๆ ด#าน และทุก ๆ ระดับรวมถึงการจัดระบบองค!การและ
กลไกของคณะรัฐมนตรี ส�วนราชการ องค!การของรัฐ และรัฐบาลท่ีไม�ใช�ส�วนราชการ การบริการ
ราชการส�วนภูมิภาคและท#องถ่ิน องค!การอิสระ(Independent Organizations) องค!การภาคเอกชน 
ชมรม และสมาคมเพ่ือกิจกรรมต�าง ๆ นิติบุคคลภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Civil Society)” 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), ๒๕๔๑)  
 ซ่ึงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได#ให#ความหมายไว#ว�าหมายถึง
“คุณความดีความถูกต#อง” และ“อภิบาล” ซ่ึงตรงกับรากศัพท!ภาษาอังกฤษประการท่ีสอง “ธรรมาภิ
บาล” ใช#ได#ในความหมายอย�างกว#างซ่ึงรวมท้ังการบริหารท่ีดีขององค!การธุรกิจเอกชน (Corporate 
Governance) และการปกครองท่ีดีของภาครัฐใน พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลไทยได#บัญญัติความหมายท่ี
เปNนทางการของคําว�า “Good Governance” ว�าหมายถึง “การบริหารกิจการบ#านเมืองและสังคมท่ี
ดี” และให#นิยามว�า “การบริหารกิจการบ#านเมืองและสังคมท่ีดี” เปNนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบ



 

๔๑ 

ให#สังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝ�ายวิชาการ ฝ�ายปฏิบัติการ
ฝ�ายราชการ และฝ�ายธุรกิจ สามารถอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุขมีความรู#รักสามัคคีและร�วมกันเปNนพลัง
ก�อให#เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน๖๐ 
  โดยคณะรัฐมนตรีได#มีมติเห็นชอบวาระแห�งชาติสําหรับการสร#างระบบบริหารกิจการ
บ#านเมืองและสังคมท่ีดีโดยกําหนดเปNนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด#วยการสร#างระบบบริหาร
กิจการบ#านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ึนมีผลบังคับใช#ต้ังแต�วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ โดยทุก
ส�วนราชการต#องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต�อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามระเบียบนี้ได#ระบุ
ถึงหลักสําคัญของธรรมาภิบาล ๖ หลักคือ๖๑  
  ๑) หลักนิติธรรมเปNนการตรากฎหมายและกฎข#อบังคับให#ทันสมัยและเปNนธรรมเปNนท่ี
ยอมรับของสังคมอันจะทําให#สังคมยินยอมพร#อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข#อบังคับเหล�านั้น
โดยถือว�าเปNนการปกครองภายใต#กฎหมายมิใช�อําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 
  ๒) หลักคุณธรรมเปNนการยึดม่ันในความถูกต#องดีงามโดยรณรงค!ให#เจ#าหน#าท่ีของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน#าท่ีเพ่ือเปNนตัวอย�างแก�สังคมและส�งเสริมสนับสนุนให#ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร#อมกันเพ่ือให#คนไทยมีความซ่ือสัตย!จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริต
จนเปNนนิสัยประจําชาติ 
 ๓) หลักความโปร�งใสเปNนการสร#างความไว#วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค!การทุกวงการให#มีความโปร�งใสมีการเป�ดเผยข#อมูลข�าวสารท่ีเปNน
ประโยชน!อย�างตรงไปตรงมาด#วยภาษาท่ีเข#าใจง�ายประชาชนเข#าถึงข#อมูลข�าวสารได#สะดวกและมี
กระบวนการให#ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 
  ๔) หลักการมีส�วนร�วมเปNนการเป�ดโอกาสให#ประชาชนมีส�วนร�วมรับรู#และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจป.ญหาสําคัญของประเทศไม�ว�าจะด#วยการแสดงความคิดเห็นการไต�สวนสาธารณะ
ประชาพิจารณ!และการแสดงประชามติ 
 ๕) หลักความรับผิดชอบเปNนการตระหนักในสิทธิหน#าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต�อ
สังคมการใส�ใจในป.ญหาสาธารณะของบ#านเมืองและกระตือรือร#นในการแก#ป.ญหาตลอดจนการเคารพ
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต�างและความกล#าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
  ๖) หลักความคุ#มค�าเปNนการบริหารและใช#ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให#เกิดประโยชน!สูงสุด
แก�ส�วนร�วมโดยรณรงค!ให#คนไทยมีความประหยัดใช#ของอย�างคุ#มค�าสร#างสรรค!สินค#าและบริการท่ีมี
คุณภาพสามารถแข�งขันได#ในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให#สมบูรณ!ยั่งยืน 
  จะเห็นได#ว�าในประเทศไทยท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได#ตระหนักถึงความสําคัญของการ
สร#างธรรมาภิบาลให#เกิดข้ึนในสังคมไทย การนําระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช#ในการบริหาร
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงในแวดวงวิชาการได#ให#ความสําคัญต�อแนวคิดธรรมาภิบาลอย�าง

                                                           

 ๖๐ ธีรยุทธ บุญมี, “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในข้ัน ๒”, วารสารกรมประชาสัมพันธ*, ๑๑, 
(๒๕๔๑): ๑๑. 
 ๖๑ ธีระพล อรุณะกสิกร, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว\าด�วยการสร�างระบบการบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!วิญ�ูชน, ๒๕๔๒), หน#า ๘-๑๐. 



 

๔๒ 

แพร�หลายดังนั้นการประชุมวิชาการรัฐศาสตร!และรัฐประศาสนศาสตร!แห�งชาติครั้งท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ได#มีการกําหนดหลักการพิจารณาเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลดังนี้๖๒  
  ๑) หลักนิติธรรมหลักการท่ีควรพิจารณาคือ 
   ๑.๑) มีกฎท่ีจําเปNนรองรับโดยไม�ให#กฎทําลายกฎเสียเอง 
   ๑.๒) มีการบังคับใช#ได# 
  ๑.๓) ผลการใช#กฎมีความถูกต#องโดยไม�ให#สนองเปWาหมายของผู#ถือและใช#กฎเสียเอง
เหนือกว�าเปWาหมายของกฎ 
 ๒) หลักคุณธรรมหลักการท่ีควรพิจารณาคือ 
  ๒.๑) มีกรอบกําหนดจรรยาบรรณท่ีเปNนรูปธรรมโดยไม�เพียงแต�คาดหวังเฉพาะจาก
จิตสํานึกในความมีคุณธรรมท่ีเปNนนามธรรมเท�านั้น 
   ๒.๒) มีมาตรการกํากับควบคุมให#ต#องยึดถือปฏิบัติตามโดยไม�เพียงแต�พ่ึงพาอาศัย
เฉพาะบรรทัดฐานของข#อห#ามและความเชื่อทางศีลธรรม 
   ๒.๓) มีมาตรฐานพิสูจน!ความผิด กําหนดความผิด และการลงโทษโดยไม�เพียงแต�การ
ใช#มาตรฐานทางความรู#สึกเปNนเครื่องวัดและไม�มีบทลงโทษ 
  ๓) หลักความโปร�งใสหลักการท่ีควรพิจารณาคือ 
   ๓.๑) มีการจัดโครงสร#างองค!การการจัดการและข้ันตอนไหลเวียนของงานแบบเป�ด
โดยออกแบบโครงสร#างและการทําหน#าท่ีขององค!การแบบเป�ดครอบคลุมท้ังองค!การ 
   ๓.๒) มีการจัดระบบงานและข#อมูลข�าวสารแบบเป�ดโดยการออกแบบระบบงานและ
ข#อมูลข�าวสารแบบเป�ดกระจายท่ัวท้ังระบบและมีการเป�ดเผยข#อมูลต�อสาธารณะ 
   ๓.๓) มีกระบวนการทํางานและกระบวนการตัดสินใจแบบเป�ดโดยการออกแบบ
กระบวนการทํางานและการตัดสินใจให#เปNนแบบเป�ดตลอดในทุกข้ันตอนท่ีสําคัญ 
  ๔) หลักการมีส�วนร�วมหลักการท่ีควรพิจารณาคือ 
  ๔.๑) การเข#าถึงข#อมูลข�าวสาร นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โดยการเข#าร�วมใน
มิติของข#อมูลสําคัญซ่ึงเปNนเนื้อหาของการเข#าร�วมในระดับของการรับรู# 
   ๔.๒) การเข#าถึงการปฏิบัติงานและการตัดสินใจโดยการเข#าร�วมในมิติของการตกลงใจ
ซ่ึงเปNนเนื้อหาของการเข#าร�วมในระดับของการกระทาหรือการปฏิบัติการ 
   ๔.๓) การเข#าถึงการกํากับควบคุมผลกระทบมาตรฐานเปWาหมายและผลกระทบโดย
การเข#าร�วมในมติของการคาดหวังผลซ่ึงเปNนเนื้อหาของการเข#าร�วมในระดับของการปกปWองคุ#มครอง
ผลประโยชน! 
  ๕) หลักความรับผิดชอบรับการตรวจสอบสาธารณะมีหลักประกันสามารถตรวจสอบได#
หลักการท่ีควรพิจารณาคือ 
   ๕.๑) มีการกําหนดเปWาหมายและมาตรฐานท่ีชัดเจนเปNนพันธะสัญญาโดยวางกรอบ
ความรับผิดชอบให#มีขอบเขตชัดเจนและมีข#อผูกพันท่ีแน�นอน 

                                                           

 ๖๒ เชาวนะ ไตรมาศ, การนําระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช�ในการบริหารมุ\งผลสัมฤทธิ์กับการบูร
ณาการการบริหารจัดการเพ่ือสร�างความเปOนเลิศทางพิสัยสามารถของคนในองค*การ, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, ๒๕๔๗), หน#า ๑-๘. 



 

๔๓ 

   ๕.๒) มีมาตรการกํากับควบคุมท่ีแน�นอนสมํ่าเสมอโดยสามารถรักษากรอบท่ีกําหนด
ไว#ให#ดําเนินอย�างต�อเนื่องได# 
   ๕.๓) มีการติดตามประเมินวัดผลท่ีต�อเนื่องและน�าเชื่อถือโดยรักษามาตรฐานไว#ให#อยู�
ในกรอบท่ียอมรับได# 
  ๖) หลักความคุ#มค�าหรือหลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักการท่ีควรพิจารณา
คือ 
   ๖.๑) มีการเพ่ิมความสามารถในการทํางานโดยให#มีการเพ่ิมในเรื่องของความสามารถ
มีสัดส�วนท่ีมากกว�าการเพ่ิมของต#นทุนท่ีเปNนมูลค�าและเปNนคุณค�า 
   ๖.๒) มีการวัดการสร#างความสามารถและศักยภาพการทํางานเพ่ือผลผลิตโดยให#การ
เพ่ิมของผลผลิตมีสัดส�วนท่ีผันไปในทางบวกตามต#นทุนในการเพ่ิมความสามารถ 
   ๖.๓) มีการวัดเพ่ิมผลผลิตการทํางานการควบคุมความเสี่ยง และการลดความสูญเสีย
เพ่ือเพ่ิมมูลค�าและประโยชน!ท่ีได# 
  การนําหลักธรรมาภิบาลไปเปNนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน�วยงาน
ต�าง ๆ ของภาครัฐเปNนการส�งสัญญาณว�าประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี และ
อธิบายองค!ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว#ดังนี้๖๓ 
  ๑) ความชอบธรรม (Legitimacy) ซ่ึงมีความหมายรวมถึงหลักนิติธรรม (rule of law) 
และความเปNนอิสระของกระบวนการยุติธรรม (independence of judiciary) ได#แก�การทําให#
กฎหมายเปNนบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมายโดยกรอบกฎหมายท่ีใช#ในประเทศต#องมีความ
ยุติธรรมและบังคับใช#กับคนทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน 
  ๒) ความโปร�งใส (Transparency) เปNนการพิจารณาท่ีเป�ดเผยข#อมูลเก่ียวกับนโยบาย
กระบวนการทํางานกฎกติกา และความต้ังใจจริงในการบริหารงานของหน�วยงานต�อสาธารณชนมี
ความอิสระในการเป�ดเผยข#อมูลข�าวสารท้ังทางเศรษฐกิจการค#าสังคมและสิ่งแวดล#อมข#อมูลท่ีเผยแพร�
ต#องมีความทันสมัย 
 ๓.) ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได# (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ต#อง
กระทําโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองกระทํากับสาธารณชนหรือผู#มีส�วนได#ส�วนเสียกับ
หน�วยงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน!ท่ีจะเกิดข้ึนแก�ส�วนรวมเปNนหลักมีจิตใจเสียสละและเห็นคุณค�า
สังคมท่ีตนเองสังกัดอยู� 
  ๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) กระบวนการ
และสถาบันของรัฐสามารถจัดสรรและใช#ทรัพยากรต�าง ๆ ได#อย�างคุ#มค�าและเหมาะสมเพ่ือตอบสนอง
ความต#องการของคนในสังคมโดยรวมรวมถึงการทํางานท่ีรวดเร็วมีคุณภาพและก�อให#เกิดประโยชน!
สูงสุด 
  ๕) การมีส�วนร�วม (Participation) หลักธรรมาภิบาลข#อนี้อยู�บนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วม
ของประชาชนประชาชนหมายรวมถึงคนไทยทุกคนไม�ว�าจะประกอบอาชีพใดต#องรู#จักสิทธิและการใช#
สิทธิต#องต่ืนตัวกระตือรือร#นท่ีจะรับรู#ตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต�อชีวิต

                                                           

 ๖๓ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญ มีลี้, “ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัยสถาบันพระปกเกล�า, 
(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร#าว, ๒๕๔๔), หน#า ๔๙.  



 

๔๔ 

ความเปNนอยู�สนับสนุนการมีส�วนร�วมของคนอ่ืนสร#างภาคประชาชนและสังคมท่ีเข#มแข็งมีทัศนคติต�อ
ส�วนรวมท่ีถูกต#องและมีคุณธรรม 
  สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใช#ในการศึกษาครั้งนี้เรียกว�า การบริหารจัดการ
องค!กรท่ีดี สามารถสังเคราะห!ตัวแปรสรุปได#ดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงผลการวิเคราะห!องค!ประกอบการบริหารจัดการองค!กรท่ีดี  

ตัวแปร นักวิชาการ 
  สถาบันราชประชาสมาสัย 

(๒๕๔๙, หน#า ๖), เปรม ติณสลูานนท! 
(๒๕๔๘: ๒), ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๑: ๑๑), 
ธีระพล อรุณะกสิกร (๒๕๔๒, หน#า ๘-
๑๐), เชาวนะ ไตรมาศ (๒๕๔๗, หน#า ๑-
๘), บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญ มีลี้ 
(๒๕๔๔, หน#า ๔๙) 

เคารพและปฏิบัติตามกติกา หมายถึง การ
ปฏิบัติงานเปNนไปตามเจตนารมณ!ของกฎหมาย ยึด
หลักความเสมอภาคในการให#บริการ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถืออํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบข#อบังคับต�าง ๆ ขององค!กรมีความทันสมัย 
เปNนธรรมและเปNนท่ียอมรับของสังคม 

  สถาบันราชประชาสมาสัย 
(๒๕๔๙, หน#า ๖), เปรม ติณสลูานนท! 
(๒๕๔๘: ๒), ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๑: ๑๑), 
ธีระพล อรุณะกสิกร (๒๕๔๒, หน#า ๘-
๑๐), เชาวนะ ไตรมาศ (๒๕๔๗, หน#า ๑-
๘), บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญ มีลี้ 
(๒๕๔๔, หน#า ๔๙) 

เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน หมายถึง การปฏิบัติงาน
ด#วยความสุจริตไม�มีเรื่องร#องเรียน มีการตอบสนอง
ความต#องการของประชาชนอํานวยความสะดวก
ให#กับประชาชนอย�างเสมอภาค หากกระทําความผิด
ทางวินัยมีการสอบสวนและพิจารณาโทษด#วยความ
เปNนธรรม และปฏิบัติงานท่ีได#รับมอบหมายอย�างเต็ม
ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน!ของทางราชการ
และประชาชนเปNนหลัก 

  สถาบันราชประชาสมาสัย 
(๒๕๔๙, หน#า ๖), เปรม ติณสลูานนท! 
(๒๕๔๘: ๒), ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๑: ๑๑), 
ธีระพล อรุณะกสิกร (๒๕๔๒, หน#า ๘-
๑๐), เชาวนะ ไตรมาศ (๒๕๔๗, หน#า ๑-
๘), บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญ มีลี้ 
(๒๕๔๔, หน#า ๔๙) 

ยืนหยัดความโปร�งใส หมายถึง สามารถ
เป�ดเผยข#อมูลข�าวสารสําคัญท่ีประชาชนควรรู# มีการ
ดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ!ข#อมูลข�าวสารด#วย
วิธีการและรูปแบบต�าง ๆ ได# ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข#อมูลข�าวสารและมีระบบให#ประชาชนเข#าถึงและ
รับรู#ข#อมูลข�าวสารได# ประชาชนสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมขององค!กรได# 

  สถาบันราชประชาสมาสัย 
(๒๕๔๙, หน#า ๖), เปรม ติณสลูานนท! 
(๒๕๔๘: ๒), ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๑: ๑๑), 
ธีระพล อรุณะกสิกร (๒๕๔๒, หน#า ๘-
๑๐), เชาวนะ ไตรมาศ (๒๕๔๗, หน#า ๑-
๘), บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญ มีลี้ 
(๒๕๔๔, หน#า ๔๙) 

เต็มใจมีส�วนร�วม หมายถึง การเป�ดรับฟ.ง
ความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือนํามาใช#ในการ
บริหารงาน มีการตอบสนองและนําความคิดเห็นท่ีรับ
ฟ.งมาใช#ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการให#ข#อมูลเก่ียวกับการ
วางแผนโครงการต�าง ๆ และมีกิจกรรมสนับสนุนการ
มีส�วนร�วมของประชาชนเปNนส�วนสําคัญ 

 



 

๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต�อ)  
นักวิชาการ ตัวแปร 

  สถาบันราชประชาสมาสัย 
(๒๕๔๙, หน#า ๖), เปรม ติณสลูานนท! 
(๒๕๔๘: ๒), ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๑: ๑๑), 
ธีระพล อรุณะกสิกร (๒๕๔๒, หน#า ๘-
๑๐), เชาวนะ ไตรมาศ (๒๕๔๗, หน#า ๑-
๘), บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญ มีลี้ 
(๒๕๔๔, หน#า ๔๙) 

เน#นความรับผิดชอบ หมายถึง มีการกําหนด
เปWาหมายและวัตถุประสงค!ของการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน ร�วมใจกันปฏิ บั ติงานเ พ่ือให# เปNนไปตาม
เปWาหมายและวัตถุประสงค! ท่ี กําหนดไว# มีความ
กระตือรือร#นในการแก#ไขป.ญหาของประชาชน มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ 

  สถาบันราชประชาสมาสัย 
(๒๕๔๙, หน#า ๖), เปรม ติณสลูานนท! 
(๒๕๔๘: ๒), ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๑: ๑๑), 
ธีระพล อรุณะกสิกร (๒๕๔๒, หน#า ๘-
๑๐), เชาวนะ ไตรมาศ (๒๕๔๗, หน#า ๑-
๘), บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญ มีลี้ 
(๒๕๔๔, หน#า ๔๙) 

ประกอบด#วยความคุ#มค�า หมายถึง การ
ให#บริการด#วยมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีการใช#
ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ#มค�าและเกิดประโยชน!สูงสุด
แก�ประชาชน มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเพ่ือ
พัฒนาประชาชนให#ครอบคลุมทุกด#าน และมีการใช#
จ�ายงบประมาณตรงกับป.ญหาและความต#องการของ
ประชาชน 

 
๒.๔ หลักสังคหวัตถุ ๔   
 ๒.๔.๑ ความหมายของหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมท่ีเปNนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู#อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ��อ 
เก้ือกูล หรือเปNนหลักการสงเคราะห!ซ่ึงกันและกัน มีอยู� ๔ ประการ ได#แก� ๑) ทาน การให#การเสียสละ 
๒) ป�ยวาจา การพูดจาด#วยถ#อยคําสุภาพ ๓) อัตถจริยา การประพฤติในสิ่งท่ีเปNนประโยชน!แก�ผู#อ่ืน ๔)
สมานัตตตา การเปNนผู#มีความสมํ่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต#นเสมอปลาย 
 สังคหวัตถุเปNนเรื่องท่ีจะสงเคราะห! คุณเปNนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู#อ่ืนไว#ได# หลักการ
สงเคราะห! คือ ช�วยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว# และเปNนเครื่องเกาะกุมประสานโลก คือ สังคมแห�งหมู�
สัตว!ไว#ดุจสลัก ยึดรถท่ีกําลังแล�นไปให#คงเปNนรถและวิ่งแล�นไปได# มี ๔ อย�าง คือ ๑) ทาน การแบ�งป.น
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� กัน ๒) ป�ยวาจา พูดจาน�ารัก น�านิยมนับถือ ๓) อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน! ๔) 
สมานัตตตา ความมีตน เสมอ คือ ทําตัวให#เข#ากันได# เช�น ไม�ถือตัว ร�วมสุขร�วมทุกข!กัน เปNนต#น๖๔ 
 สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง เรื่องท่ีจะสงเคราะห!กัน, คุณเปNนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู#อ่ืนไว#ได#, 
หลักการสงเคราะห! คือช�วยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว# และเปNนเครื่องเกาะกุมประสานโลกคือสังคม
แห�งหมู�สัตว!ไว#ดุจสลักยึดรถท่ีกําลังแล�นไปให#คงเปNนรถและวิ่งแล�นไปได# มี ๔ อย�าง คือ ทาน การ
แบ�งป.นเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�กัน ป�ยวาจา พูดจาน�ารัก น�านิยมนับถือ อัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน! 
สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตัวให#เข#ากันได# เช�น ไม�ถือตัว ร�วมสุขร�วมทุกข!กัน๖๕ 
                                                           

 ๖๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ�คส!พับลิเคช่ันส!, ๒๕๕๖), หน#า ๔๐๗. 
 ๖๕ พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน* ฉบับประมวลศัพท*, พิมพ!ครั้งท่ี 
๑๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ! บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หน#า ๔๑๒. 



 

๔๖ 

 ความหมายเก่ียวกับสังคหวัตถุ ๔ คือเม่ือทุกคนต�างประพฤติสังคหวัตถุท่ัวถึงกันแล#ว อย�า
ว�าแต�เฉพาะคน เฉพาะครอบครัว จะรักใคร�นับถืออยู�เปNนสุขสบายเลย ถึงคนท้ังหมู�บ#าน ท้ังเมือง ท้ัง
ประเทศ ท้ังโลก ก็ต#องอยู�เปNนสุขสบายตลอดไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นท�านจึงว�าสังคหวัตถุท้ัง ๔ 
อย�าง เปNนคุณสาหรับยึดเหนี่ยวน้ําใจ ผู#อ่ืนให#รักใคร�นับถือ ช�วยเหลือกัน อย�างวิเศษแท#๖๖

 

 สังคหวัตถุ ๔ คือธรรมอันเปNนท่ีต้ังแห�งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเปNนไป
เพ่ือการสงเคราะห!กัน ซ่ึงมีอยู� ๔ ข#อดังนี้๖๗  
  ๑) ทาน หมายถึง การให# การเฉลี่ยเผื่อแผ�กันและกัน ซ่ึงเปNนข#อสําคัญเพราะว�าทุก ๆ คน
นั้น ย�อมต#องการความช�วยเหลือจากกันและกันอยู�ในด#านต�าง ๆ ในด#านวัตถุ เช�น ทรัพย!สินเงินทอง 
เครื่องอุปโภคบริโภคต�าง ๆ ในด#านกําลังกาย ช�วยกระทํากิจการของกันและกันทางกาย ในด#านวาจา 
พูดจาช�วยเหลือกันเรื่องท่ีควรพูดจา ในด#านสติป.ญญา ช�วยให#ความรู# ให#การแนะนํา ในข#อท่ีควรจะ 
แนะนําต�าง ๆ การให#การเฉลี่ยเผื่อแผ�เจือจุนทุกคนท้ังผู#ใหญ� ท้ังผู#น#อย ต�างก็ควรมีทาน คือ การให# 
ช�วยเหลือกัน ผู#ใหญ�ให#การช�วยเหลือผู#น#อย ผู#น#อยให#การช�วยเหลือผู#ใหญ� ด#วยมีจิตใจมุ�งท่ีจะช�วยให# 
บรรลุถึงประโยชน!ท่ีต#องการ หรือเพ่ือท่ีจะให#พ#นจากอุปสรรคขัดข#องท้ังหลาย 
 ๒) ป�ยวาจา หมายถึง การเจรจาถ#อยคําซ่ึงเปNนท่ีรักท่ีจับใจแก�กันและกัน อันเปNน ถ#อยคํา
สุภาพ เพราะ วาจาท่ีพูดออกไปนั้น ถ#าเปNนวาจาท่ีไม�สุภาพไม�เปNนท่ีรักท่ีพอใจ ก็เปNนวาจาท่ีอาจเสียด
แทงน้ําใจของผู#อ่ืน ทําให#ผู#อ่ืนเสียใจ เจ็บใจ ไม�สบายใจ เพราะฉะนั้นจึงสมควรท่ีทุกคนจะต#องมีสติ
ควบคุมใจ ควบคุมวาจา ท่ีจะพูดออกไปให#เปNนวาจาท่ีสุภาพท่ีเหมาะสม แม#ว�าในบางคราวต#องทํางาน
เหน็ดเหนื่อยก็ตาม สิ่งท่ีจะเปNนเครื่องในการควบคุมการพูดของเราให#ไพเราะก็คือ สติ นั่นเอง ดังนั้น 
การทูตหรือการแสดงออกทุกครั้งต#องมีสติอยู�เสมอ 
  ๓) อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน!ต�อกันและกัน คือ การทําสิ่งท่ีเปNน 
ประโยชน!ต�อสถาบัน เช�น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สังคมท่ีตนอาศัยอยู� ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใด 
ท่ีเปNนโทษก็ควรละเว#นไม�กระทําการประพฤติตนให#เปNนประโยชน!สามารถปฏิบัติได#ท้ัง กาย วาจา และ
ใจ ในทุกเวลาทุกโอกาส 
  ๔) สมานัตตตา หมายถึง ความเปNนผู#วางตนสมํ่าเสมอ หรือเสมอต#นเสมอปลายซ่ึง 
หมายถึง การรักษาระเบียบวิจัยอันใดท่ีทุกคนพึงปฏิบัติท้ังผู#ใหญ�ท้ังผู#น#อยตามหน#าท่ี ท่ีบัญญัติเอาไว# 
เปNนระเบียบของสถานท่ี ของหน�วยงาน เช�น กฎระเบียบของสถาบันการศึกษา กฎระเบียบของ 
สถานท่ีราชการต�าง ๆ เปNนต#น ตลอดถึงกฎหมายบ#านเมือง ในพระพุทธศาสนาก็คือ พระวินัย บัญญัติ 
สําหรับพระภิกษุท้ังหลายนั้นเอง 
  และ “สังคหวัตถุ คือ วิธีสงเคราะห! วิธีปฏิบัติเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ําใจคนอ่ืน ท่ียังไม�เคยรักใคร�
นับถือให#เกิดความรักใคร�นับถือ และท่ีมีความรักใคร�นับถืออยู�แล#ว ก็ทําให#เกิดความแน�นแฟWนยิ่ง
ข้ึน”๖๘ 

                                                           

 ๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน! วาสโน), สังคหวัตถุ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน#า ๕๓. 
 

๖๗ บุญสิร ิชวลิตธํารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร!การพิมพ!, ๒๕๒๙), หน#า ๓๑. 
 

๖๘ ป� น มุทุกันต!, มงคลชีวิต ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), 
หน#า ๑๕. 



 

๔๗ 

  สรุปสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง เครื่องมือ หรือหลักธรรมท่ีช�วยประสานคนหมู�มากให#อยู�
ร�วมกันอย�างมีความสุข เปNนเครื่องช�วยขจัดความขัดแย#งท่ีเกิดข้ึนทําให#คนอยู�ร�วมกันด#วยความรัก 
สามารถนําไปใช#ได#ต้ังแต�ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคม เปNนธรรมอันจะก�อให#เกิดความผาสุกใน
บ#านเมืองและประเทศชาติ 
  ๒.๔.๒ ความสําคัญของหลักสังคหวัตถุ ๔  
  หลักธรรมท่ีก�อให#เกิดความสามัคคีท่ีกล�าวไว#ในพุทธศาสนาเถรวาท ในแง�ของการมีมิตร
สหายหรือบริวารท่ีดีจริง พระพุทธเจ#าได#ตรัสถึงความสําคัญของการมีมิตรสหายท่ีดีไว#ในอุป.ฑฒสูตรว�า 
“ความเปNนผู#มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี นี้เปNนพรหมจรรย!ท้ังสิ้นทีเดียว”๖๙

 แต�การท่ีจะสร#างมิตรหรือ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลท่ีเปNนมิตรสหายกันแล#วไว#ได#นั้นก็เปNนสิ่งท่ีสําคัญมากเหมือนกัน เพราะเปNน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรหรือบริวารเรียกว�า หลักสังคหวัตถุ ซ่ึงมีด#วยกัน ๔ ประการ คือ๗๐

   
  ๑) ทาน การให#ป.น การเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�สิ่งของของตนแก�บุคคลอ่ืน ด#วยเห็นว�าสิ่งของท่ีตน
เสียสละไปนั้นจะเปNนประโยชน!แก�ผู#รับ เปNนการแสดงความมีน้ําใจและเปNนการยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร
สหายหรือบริวารไว#ได#พระพุทธเจ#าทรงสรรเสริญการให#ไว#มากมา เช�น ผู#ให#ย�อมเปNนท่ีรัก ผู#ให#ย�อมผูก
มิตรไว#ได#เปNนต#น ผู#ท่ีมีความตระหนี่นั้นไม�สามารถท่ีจะผูกมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรและบริวาร
ไว#ได#๗๑  
  ๒) ป�ยวาจา หรือ เปยยวัชชะ การมีวาจาเปNนท่ีรัก เปNนท่ีดูดด่ืมจิตใจของผู#ฟ.ง มีวาจา
สุภาพอ�อนหวานชวนฟ.ง เปNนวาจาท่ีไม�หยาบคายและก�อให#เกิดประโยชน! การมีป�ยวาจานี้มีความสําคัญ
เปNนอย�างมากในการผูกมิตรหรือรักษาน้ําใจมิตร บุคคลท่ีได#รับมอบหมายให#เปNนทูตหรือเปNนตัวแทน
ของประเทศในการเจรจาเรื่องราวต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข#องกับผลประโยชน!ของประชาชนและประเทศชาติ 
จะต#องมีเทคนิคในการใช#คําพูดอย�างดีเยี่ยม เพราะถ#าหากใช#คําพูดท่ีไม�ดีก็จะส�งผลให#ประชาชนและ
ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชน!ได# 
 ๓) อัตถจริยา การประพฤติตนเปNนประโยชน! เช�น การช�วยเหลือผู#อ่ืนในเวลาท่ีจาเปNนไม�
เปNนคนนิ่งดูดายในเม่ือตนเองมีกําลังความสามารถท่ีพอจะช�วยเหลือได# ในการผูกสัมพันธไมตรีระหว�าง
ประเทศก็เช�นเดียวกัน จะต#องเปNนผู#ท่ีรู#จักให#การช�วยเหลือในเวลาท่ีสมควรช�วยเหลือ เช�น เม่ือถึงคราว
ท่ีมิตรประเทศต#องประสบกับภัยพิบัติต�าง ๆ ท่ีประเทศสัมพันธมิตรพอท่ีจะช�วยเหลือได#ก็ให#ช�วยเหลือ
ตามกําลังความสามารถ เพ่ือเปNนการผูกสัมพันธไมตรี หรือแสดงถึงความมีสัมพันธไมตรีอันดีต�อกัน 
  ๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอต#นเสมอปลาย ไม�คบมิตรเพราะเห็นแก�ประโยชน!ส�วนตน 
มิใช�ว�าเม่ือเห็นว�ามิตรหมดประโยชน!สําหรับตนแล#วก็เริ่มห�างเหิน หรือเลิกคบไป การคบหามิตรจะต#อง
คบด#วยความจริงใจและมีความเสมอต#นเสมอปลาย ท้ังในยามท่ีมิตรรุ�งเรืองและในคราวตกตํ่า 
  สรุปได#ว�าวิธีการท้ัง ๔ นี้ เม่ือปฏิบัติได# ย�อมให#เกิดความสามัคคีร�วมมือร�วมใจในกลุ�มชน
นั้น ๆ ถ#าไม�มีหลักปฏิบัติเช�นนี้ ผู#นั้นย�อมไม�เปNนท่ีรักของคนท่ัวไป ข#อนี้บางท�านจึงเรียกว�า มนต!มหา
เสน�ห! เพราะทําให#ตนเข#าไปนั่งในใจของผู#อ่ืนต�อไป จะได#พูดถึงความสําคัญของสังคหวัตถุธรรมท่ีเปNน
ส�วนสําคัญในการอยู�ร�วมกันดังนี้ 

                                                           

 ๖๙ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕/๒. 
 ๗๐ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๔๒. 

 ๗๑ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๔๒. 



 

๔๘ 

 ๒.๔.๓ สังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมเพ่ือการอยู\ร\วมกันอย\างสันติ 
  ซ่ึงการอยู�ร�วมกันในสังคมหรือในหมู�คณะจาเปNนต#องมีสิ่งท่ีจะมายึดเหนี่ยวจิตใจและ
ประสานหมู�คณะไว#ให#เกิดความสามัคคีและเพ่ือให#อยู�ด#วยกันอย�างสงบสุข ได#แก� หลักสังคหวัตถุ ๔
ดังต�อไปนี้๗๒ 
  ๑) ทาน คือ การให#ป.นสิ่งของตนแก�ผู#อ่ืนท่ีควรให# คือการเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�เสียสละแบ�งป.น
เฉลี่ยให# ไม�ใช�ให#จนร่ํารวยหรือให#จนหมดเนื้อหมดตัว แต�เปNนการแบ�งป.นให#เพ่ือแสดงอัธยาศัยไมตรี
ผู#ให#ไม�จําเปNนต#องร่ํารวยหรือมีฐานะดีกว�าผู#รับเสมอไป และยังรวมถึงการช�วยเหลือสงเคราะห!ด#วย
ป.จจัยสี่ทุนหรือทรัพย!สินสิ่งของตลอดจนให#ความรู#ความเข#าใจ 
  ๒) ป�ยวาจา พูดอย�างรักกัน คือกล�าวคําสุภาพไพเราะน�าฟ.งชี้แจงแนะนําสิ่งท่ีเปNน
ประโยชน!มีเหตุผล เปNนหลักฐานชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือคําแสดงความเห็นอกเห็นใจให#กําลังใจรู#จัก
พูดให#เกิดความเข#าใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรี ทําให#รักใคร�นับถือช�วยเหลือเก้ือกูลกัน ซ่ึงแต�ละกลุ�มท่ี
ได# จัดต้ังข้ึนมาจะมีการแบ�งหน#าท่ีกันและสิ่งท่ีขาดเสียไม�ได#คือฝ�ายประชาสัมพันธ! หากฝ�าย
ประชาสัมพันธ!พูดจาไม�ดี ถึงโครงการหรือกิจกรรมจะดีแค�ไหนก็ไม�สามารถท่ีจะโน#มน#าวจิตใจของ
สมาชิกกลุ�มได# 
  ๓) อัตถจริยา การทําประโยชน! คือ ช�วยเหลือด#วยแรงกายและขวนขวายช�วยเหลือ
กิจการต�าง ๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน!ท้ังช�วยแก#ไขป.ญหาและช�วยปรับปรุงแก#ไขให#ดีข้ึนในด#าน
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเปNนแบบอย�างท่ีดี 
 ๔) สมานัตตตา วางตนเสมอต#นเสมอปลายให#ความเสมอภาคปฏิบัติสมํ่าเสมอกันต�อคนผู#
ท่ีเปNนสมาชิกกลุ�มและบุคคลท่ัวไปไม�เอาเปรียบบุคคลท่ีด#อยกว�า และเสมอในสุขทุกข! คือ ร�วมสุขร�วม
ทุกข! ร�วมรับรู# ร�วมแก#ไขป.ญหาเพ่ือให#เกิดประโยชน!สุขร�วมกัน 
 ๒.๔.๔ สังคหวัตถุ ๔ เปOนเครื่องผูกใจคน 
  การท่ีจะผูกมัดใจคนได#นั้นก็ต#องอาศัยธรรมะท่ีจะช�วยผูกมัดจิตใจคน จึงเปNนสิ่งท่ีจําเปNน
มากจะเห็นได#จากการใช#หลักสังคหวัตถุ ๔ การแสดงพฤติกรรมโต#ตอบระหว�างบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง หรือไปยังกลุ�มบุคคลจะเกิดข้ึนในลักษณะพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเกิดความเข#าใจอันดี มี
ทัศนคติท่ีดีต�อกัน รู#จักการให#และการรับความช�วยเหลือหรือคําแนะนาต�าง  ๆ โดยท่ีบุคคลสามารถให#
การช�วยเหลือและสนับสนุนเม่ือบุคคลอ่ืนต#องการ การปฏิบัติตนหรือการแสดงออกต�อกัน เช�น ครูกับ
นักเรียน ในลักษณะท่ีเปNนมิตรโดยให#การสนับสนุน ช�วยเหลือสร#างความเข#าใจท่ีดีต�อกันมีความใกล#ชิด
สนิทสนมโดยท่ีครูสามารถให#ความช�วยเหลือและเปNนท่ีพ่ึงได# เม่ือนักเรียนต#องการในการเรียนการสอน
นั้นเปNนสิ่งท่ีจะช�วยให#บรรยากาศในการเรียนเปNนไปอย�างราบรื่นโดยนักเรียนท่ีรับรู#ว�าครูปฏิบัติกับตน
ด#วยความจริงใจให#ความรักเอาใจใส�ตนด#วยความจริงใจ จะเปNนนักเรียนท่ีมีความรู#สึกท่ีดีกับครูเข#าใจ
และยอมรับในคําสอนของครูว�าเปNนสิ่งท่ีถูกต#อง เปNนประโยชน!แก�การนําไปปฏิบัติ 
  ลักษณะการปฏิบัติตนของครูกับนักเรียนจึงเปNนสิ่งสําคัญท่ีจะช�วยให# นักเรียนยอมรับคํา
สอนของครู และนาสิ่งท่ีครูสอนไปปฏิบัติได# การสร#างความสัมพันธ!ท่ีดีกับนักเรียนโดยอาศัยการปฏิบัติ
ต�อนักเรียนด#วยความจริงใจ ให#นักเรียนเกิดความรู#สึกท่ีดีและยอมรับการปฏิบัติของครูนั้น เปNนการ
                                                           

 
๗๒

 พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ!ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!

พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๐), หน#า ๑๓-๑๔. 



 

๔๙ 

เสริมสร#างลักษณะทางจิต และพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของนักเรียน เช�น พฤติกรรมเอ้ือต�อสังคม ซ่ึง
เปNนพฤติกรรมท่ีดีงามพฤติกรรมหนึ่งนั้น ครูสามารถปฏิบัติโดยให#ความสําคัญกับนักเรียนของตนเอง
เข#าใจความแตกต�างของนักเรียนแต�ละคน ทําตนเปNนกันเองกับเด็กไม�เข#มงวดหรือปล�อยปละละเลย
นักเรียนจนเกินไป ให#ความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน ยอมรับฟ.งความคิดเห็นและเหตุผลของนักเรียน
และแสดงออกทางอารมณ!ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ลักษณะของครูเหล�านี้จะเปNนลักษณะท่ีทําให#เกิด
ความสัมพันธ!ท่ีดีระหว�างครูกับนักเรียน ซ่ึงจะช�วยให#การเรียนการสอนเปNนไปอย�างราบรื่น ทําให#
นักเรียนเกิด ทัศนคติท่ีดีต�อครู และยอมรับคําสั่งสอนของครูไปปฏิบัติต�อไปได#๗๓ 
 ๒.๔.๕ สังคหวัตถุ ๔ หลักสงเคราะห*ซ่ึงกันและกัน 
 การให#เพ่ือสงเคราะห!นี้ หมายถึง การให#เพ่ือยึดเหนี่ยวน#าใจ ร#อยรัดใจให#รวมกันเปNนหมู�
และเห็นอกเห็นใจกัน รักใคร�นับถือสนิทสนมกันม่ันคง จะเห็นได#จากมีกองทุนช�วยสมาชิกในชุมชน
ยอมเสียสละเงินของทุกคนท่ีสมัครใจเข#าเปNนสมาชิกกองทุนถือเปNนการช�วยเหลือกัน 
 แสดงให#เห็นว�าทุกคนมีความคิดท่ีจะช�วยเหลือกันเอง ก�อนท่ีจะไปขอรับความช�วยเหลือ
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�แบ�งป.นสิ่งของ ๆ ตนช�วยเหลือกันด#วยตลอดถึงให#ความรู#และแนะนํา ท้ังเสียสละ
แรงกายและเวลาเพ่ือส�วนรวม และสิ่งท่ีมุ�งม่ันด#วยการพูดจาด#วยถ#อยคําท่ีไพเราะ อ�อนหวาน วาจา
เปNนท่ีรัก วาจาดูดด่ืมน้ําใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจ จะก�อให#เกิดความสมานสามัคคี เกิดมิตรไมตรีและ
ความรักใคร�นับถือ ตลอดถึงสิ่งท่ีทุกคนยอมรับในกฎกติกาท่ีได#ต้ังข้ึนมาร�วมกัน ทาให#แสดงถึงการ
ประพฤติปฏิบัติร�วมกันและผลประโยชน!ท่ีจะได#รวมร�วมกันก็คือไมตรีท่ีดีต�อกันท่ีทุกคนจะได#รับร�วมกัน 
จึงเปNนแรงจูงใจในการแก#ไขป.ญหาในการสงเคราะห!ซ่ึงกันและกัน๗๔ 
 ดังนั้นการให#ความเก้ือหนุนโอบอ#อมอารีด#วยเมตตา และการให#อุดหนุนเอ้ือเฟ��อช�วยเหลือ
กันด#วยความกรุณา คนท่ีมีทรัพย!คิดช�วยเหลือคนอ่ืนให#ต้ังตัวได# ย�อมเปNนกําลังสําคัญของชุมชนเพ่ือให#
เกิดความเข#มแข็งและเพ่ือเปNนกาลังท่ีสําคัญของประเทศชาติ เพราะฉนั้นการให#เก้ือหนุน โอบอ#อมอารี
กันด#วยเมตตา และการให#อุดหนุนเอ้ือเฟ��อช�วยเหลือกันด#วยความกรุณาจึงถือว�าให#เพ่ืออนุเคราะห!๗๕

หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมเปNนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ การสงเคราะห!ซ่ึงกันและกัน หรือหลักมนุษย
สัมพันธ!ท่ีดีท่ีทําให#คนในสังคมอยู�ร�วมกันได#อย�างสมัครสมานสามัคคีและมีความสุขมี ๔ ประการ คือ 
ทาน ป�ยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา ดังนี้ 
 ๑) ทาน 
  ทาน เปNนหลักธรรมเบ้ืองต#นในพระพุทธศาสนา เปNนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกันและกันไว#
พระพุทธศาสนาให#ความสําคัญแก�ทาน เพราะจัดเปNนการทาบุญอย�างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย�าง
คือ๗๖ บุญสําเร็จด#วยการให# บุญสําเร็จด#วยการรักษาศีล และบุญสําเร็จด#วยการเจริญภาวนา การ
ทําบุญท้ัง ๓ ประการนี้เปNนหนทางในการปฏิบัติตนเพ่ือจะเข#าสู�เปWาหมายตามเจตนาของผู#กระทํา   
นั้น ๆ ในคัมภีร!พระพุทธศาสนา ได#กล�าวความหมายของทานไว#ดังนี้ 
                                                           

 
๗๓ พุทธทาสภิกขุ, บริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: อตัมมโย, มปป.). 

 
๗๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน! วาสโน), สังคหวัตถุ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน#า ๑๑. 
 ๗๕ สุจิตรา รณรื่น, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หน#า 
๑๕. 
 ๗๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙. 



 

๕๐ 

  ๑.๑) ความหมายตามรูปศัพท! 
   ทาน หมายถึง การให#วัตถุท่ีควรให# ทาน หมายถึง การให#ความรู# ทาน หมายถึง การ
ให#อภัยแก�คนหรือสัตว!อ่ืน ตามความหมายนี้ คือ การงดเว#นจากเวรภัย ได#แก� การรักษาศีล มีเว#นจาก
การฆ�าสัตว! เปNนต#น การรักษาศีล เปNนการให#ทานอย�างหนึ่งถือเปNนการให#ท่ียิ่งใหญ� เพราะเปNนการให#
ความปลอดภัยในชีวิตแก�สัตว!ท้ังหลาย๗๗ 
   ๑.๒) ความหมายของทานในอรรถกถา 
   ทาน หมายถึง ทานวัตถุ เพราะบุคคลให#ทานด#วยวัตถุนี้ ฉะนั้นวัตถุนี้ จึงชื่อว�าทาน
อธิบายว�า เขามอบทรัพย!ท่ีมีอยู�ของตนแก�ผู#อ่ืน ทาน หมายถึง จาคเจตนา เจตนาเปNนเหตุบริจาค อันมี
สิ่งของท่ีควรให# ๑๐ อย�าง มีข#าว เปNนต#น อันมีสัมมาทิฏฐิเปNนตัวนาแก�บุคคลอ่ืน ทาน หมายถึง ความ
ไม�โลภ ซ่ึงประกอบด#วยเจตนาอันเปNนเหตุบริจาคทาน ๕ ทาน โดยเนื้อความมีเพียง ๒ อย�าง คือ จาค
เจตนา และไทยธรรม กล�าวโดยสรุปแล#ว ทาน หมายถึง การให# การให#ธรรมะเปNนทาน การแบ�งป.นสิ่ง
ท่ีเปNนวัตถุและสิ่งท่ีไม�ใช�วัตถุแก�สรรพสัตว! เพ่ืออนุเคราะห! สงเคราะห! ตอบแทนคุณและบูชาคุณ ด#วย
เจตนาอันบริสุทธิ์โดยไม�หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นเอง รวมถึงการให#อภัยด#วย 
  นอกจากนั้นยังพบว�ามีนักวิชาการทางด#านพระพุทธศาสนาได#ให#ความหมายของทาน
ไว#ดังนี้ 
 ทาน หมายถึง การให# (โอบอ#อมอารี) นักบริหารท่ีดีต#องมีน้ําใจรู#จักเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� ให#
ทานแก�เพ่ือนร�วมงานและผู#ใต#บังคับบัญชา การให#ทานจะช�วยให#ผูกคนอ่ืนไว#ได# ดังพุทธพจน!ท่ีว�า 
“ทโท คนฺถติมิตฺตานิ ผู#ให#ย�อมผูกใจมิตรไว#ได#” นักบริหารอาจให#ทานได# ๓ วิธี คือ๗๘ 
  ก. อามิสทาน หมายถึง การให#สิ่งของแก�เพ่ือนร�วมงานและผู#ใต#บังคับบัญชาโดยเฉพาะ
การให#เพ่ือผูกใจในยามท่ีเขาตกตํ่าหรือมีความเดือดร#อน ดังภาษิตอังกฤษท่ีว�า “เพ่ือนแท# คือ เพ่ือนท่ี
ช�วยเหลือในยามตกยาก” การให#รางวัลหรือข้ึนเงินเดือนจัดเข#าในอามิสทาน 
  ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให#คําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานท่ีถูกต#อง
รวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือส�งไปศึกษาและดูงาน 
  ค. อภัยทาน หมายถึง การให#อภัยเม่ือเกิดข#อผิดพลาดในกาทํางาน หรือล�วงเกินซ่ึงกัน
และกัน การให#อภัยไม�ทําให#ผู#ให#ต#องสูญเสียอะไร เปNนการลงทุนราคาถูกแต�ได#ผลตอบแทนราคาสูง 
นั่นคือได#มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพ่ิมข้ึนอีกคนหนึ่งมีภาษิตจีนท่ีว�า “มีมิตร ๕๐๐ คน
นับว�ายังน#อยเกินไป มีศัตรู ๑ คนนับว�ามากเกินไป” 
  ทาน หมายถึงการให#การเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�เสียสละแบ�งป.น ช�วยเหลือกันด#วยการให#
สิ่งของหรือให#ความรู#และแนะนําสั่งสอนด#วยน้ําใจไมตรี มีความโอบอ#อมอารี จะช�วยผูกใจคนไว#ได# 
การทําทานจะไม�สูญเปล�า ผู#ท่ีให#สิ่งท่ีดีย�อมได#รับสิ่งท่ีดีตอบแทน ดังพุทธพจน!ท่ีว�า “มนาปทายี ลภเต 
มนาป¡”๗๙ แปลว�า ผู#ให#สิ่งท่ีน�าพอใจย�อมได#รับสิ่งท่ีน�าพอใจการให#ทานอาจให#ได# ๒ วิธีด#วยกัน คือ๘๐ 
                                                           

 ๗๗ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๘๙-๒๙๐/๔๕๕. 
 

๗๘ พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน#า ๗๐-๗๕. 
 ๗๙ องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๔/๗๒. 
 

๘๐ พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร*ฉบับประมวลธรรม, พิมพ!ครั้งท่ี 
๑๖, (กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร!. พริ้นติ้งแมสโปรดักส!, ๒๕๕๑), หน#า ๗๑. 



 

๕๑ 

  ๑) อามิสทาน หมายถึงให#สิ่งของแก�เพ่ือนหรือผู#อ่ืนท่ีด#อยกว�ารวมท้ังการให#รางวัล 
ต�าง ๆ เปNนต#น 
   ๒) ธรรมทานหรือวิทยาทาน หมายถึง การให#ธรรม การให#ความรู#และแนะนําสั่งสอน 
ให#รู#ดีรู#ชั่วหรือการแนะนําให#รู#ศิลปวิทยาในการประกอบสัมมาชีพ 
  ทาน มาจากคําว�า ทาน แปลว�า การให# การเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� โอบอ#อมอารี บุคคลจะ
เปNนท่ีรักใคร�เปNนท่ีเคารพนับถือของบุคคลอ่ืน๘๑ 
   ทาน หมายถึงการให# การเฉลี่ยเผื่อแผ�แก�กันและกัน ซ่ึงเปNนข#อสําคัญเพราะว�าทุก ๆ 
คนนั้นย�อมต#องการความช�วยเหลือจากกันและกันอยู�ในด#านต�าง ๆ ในด#านวัตถุ เช�น ทรัพย!สินเงินทอง 
เครื่องอุปโภคบริโภคต�าง ๆ ในด#านกําลังกาย ช�วยกระทํากิจการของกันและกันทางกาย ในด#านวาจา 
พูดจาช�วยเหลือกันในเรื่องท่ีควรพูดจา ในด#านสติป.ญญาช�วยให#ความรู#ให#การแนะนําในข#อท่ีควรจะ
แนะนําต�าง ๆ การให#การเฉลี่ยเผื่อแผ�เจือจานทุกคนท้ังผู#ใหญ� ท้ังผู#น#อย ต�างก็ควรจะมีทาน คือ ให#การ
ช�วยเหลือกัน ผู#ใหญ�ให#การช�วยเหลือผู#น#อยผู#น#อยให#การช�วยเหลือผู#ใหญ� ด#วยมีจิตใจมุ�งท่ีจะช�วยให#
บรรลุถึงประโยชน!ท่ีต#องการ หรือเพ่ือท่ีจะให#พ#นจากอุปสรรคขัดข#องท้ังหลาย๘๒ 
  สรุป ทาน หมายถึง การให#สิ่งของแก�เพ่ือนร�วมงานและผู#ใต#บังคับบัญชาโดยเฉพาะ
การให#เพ่ือผูกใจในยามท่ีเขาตกตํ่าหรือมีความเดือดร#อน การให#คําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานท่ีถูกต#อง
รวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือส�งไปศึกษาและดูงาน รวมถึงการให#อภัยเม่ือเกิด
ข#อผิดพลาดในการทํางาน หรือล�วงเกินซ่ึงกันและกัน การให#อภัยไม�ทําให#ผู#ให#ต#องสูญเสียอะไร เปNน
การลงทุนราคาถูกแต�ได#ผลตอบแทนราคาสูงนั่นคือ ได#มิตรภาพกลับคืนมา 
 ๒) ป�ยวาจา 
  ๒.๑) ความเปNนมาของป�ยวาจา 
   พระพุทธศาสนาเถรวาทมีแนวคิดว�า การกระทําทางกาย วาจา หรือพฤติกรรม
(Behavior) ของมนุษย!ท่ีปฏิบัติการและสัมพันธ!กับโลก ไม�ว�าจะเปNนการกระทําภายใน คือ การรับรู#
ทางตา หู จมูกลิ้น กาย ตลอดจนความรู#สึก ความจํา ความคิด หรือการกระทําท่ีแสดงออกภายนอก
ในทางท่ีดี (กุศล) ไม�ดี (อกุศล) และเฉย ๆ (อพยากต) เหล�านี้ ศูนย!กลางหรือท่ีต้ังของการรับรู#และการ
ปฏิบัติการเพ่ือสัมพันธ!กับโลก คือ จิต มโน วิญญาณซ่ึงใช#เปNนไวพจน!กันได#หรือท่ีเรียกท่ัว ๆ ไปดังมี
คาถาธรรมบทว�า 
  มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏ¢£ฺา มโนมยา 
  มนสา เจ ปทุฏ¢เ£ฺน ภาสติ วา กโรติวา 
  ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ จกฺก ว วหโต ปท 
  ...มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติวา 
  ตโต น สุขมเนฺวติ ฉายาว อนุปายินี 

                                                           

  ๘๑ คูณ โทขันธ!, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!โอเดียนสโตร!, 
๒๕๓๗), หน#า ๒๕-๒๘. 
 ๘๒ บุญสิริ ชวลิตธํารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร!การพิมพ!, ๒๕๒๙), หน#า ๒๓-๓๑. 



 

๕๒ 

  ธรรมท้ังหลายมีใจเปNนหัวหน#า มีใจเปNนใหญ�สําเร็จด#วยใจ ถ#าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่ว
หรือทําชั่วตามไปด#วยเพราะความชั่วนั้นทุกข!ย�อมติดตามเขาไป เหมือนล#อหมุนตามรอยเท#าโคท่ีลาก
เกวียนไปฉะนั้น 
   ...ถ#าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทําดีตามไปด#วย เพราะความดีนั้นสุขย�อมติดตามเขาไป
เหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้น๘๓ 
 จากพุทธพจน!ดังกล�าว เห็นได#ว�าวาจาท่ีกล�าวออกมานั้นเปNนเครื่องมือของใจท่ีแสดงให#
ผู#อ่ืนรับรู#ได#ว�าเปNนวาจาท่ีสร#างสรรค!หรือไม� และวาจานั่นเองท่ีทําให#เกิดทุกข! สุขในชีวิต ขณะเดียวกัน 
ใจยังเปNนผู#สร#างสรรค!สรรพสิ่งให#วิจิตร ปราณีต พิศดาร ดังมีบาลีแสดงไว#ในปรมัตถทีปนีว�า 
 จิตฺตวิจิตฺตตาย ส�ฺ�ฺาวิจิตฺตา 
 ส�ฺญาวิจิตฺตตาย ตณฺหาวิจิตฺตา 
 ตณฺหาวิจิตฺตตาย กมฺมานิวิจิตฺตานิ 
  กมฺมวิจิตฺตตาย เตส ติรจฺฉานคตานิ วิจิตฺตตา เวทิตพฺพา๘๔ 
  ความวิจิตรของสัตว!ดิรัจฉานท้ังหลายนั้น เพราะกําเนิดวิจิตร กําเนิดวิจิตรเพราะการ
กระทําทางกาย วาจา ใจ วิจิตร การกระทําทางกาย วาจา ใจท่ีวิจิตรนั้น เพราะตัณหาคือความพอใจ
วิจิตร ตัณหาวิจิตร ก็เพราะสัญญา คือความจําเรื่องราวต�าง ๆ วิจิตร สัญญาวิจิตร ก็เพราะจิตวิจิตร 
  ป�ยวาจา หรือ เปยยวัชชะ ความเปNนผู#มีวาจาน�ารัก พูดอย�างรักกัน วาจาเปNนท่ีรัก 
วาจาดูดด่ืมน้ําใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจ คือกล�าววาจาสุภาพไพเราะอ�อนหวาน มีหางเสียง สมานสามัคคี
ซาบซ้ึงใจ ทําให#เกิดไมตรีรักใคร�นับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน!ประกอบด#วยเหตุผลเปNนหลักฐานจูง
ใจให#นิยมยอมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ#าได#ทรงตรัสเตือนพระภิกษุให#พยายามหลีกเลี่ยงถ#อยคํา ท่ี
ขัดแย#งกัน พูดจาส�อเสียด เสียดสีกัน อันนําไปสู�การทะเลาะวิวาทกัน๘๕ 
  ๒.๒) ความหมายของป�ยวาจา 
  ความหมายของป�ยวาจา ตามทัศนะของนักวิชาการ ดังนี้ 
 ป�ยวาจา หมายถึง ถ#อยคําท่ีสุภาพ ไพเราะอ�อนหวาน คําแนะนําชี้แจงสิ่งท่ีเปNน
ประโยชน! มีเหตุมีผล มีหลักฐาน ชักจูงให#ประชาชนเกิดความสามัคคี ปรองดอง เห็นอกเห็นใจเก้ือกูล
กัน๘๖ 
  ป�ยวาจา หมายถึง การพูดถ#อยคําไพเราะอ�อนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารท่ีดีจะรู#จัก
ผูกใจคนด#วยคําพูดอ�อนหวาน หลีกเลี่ยงคําพูดหยาบกระด#างผูกใจใครไม�ได# ตามปกติคนเราจะมัด
สิ่งของต#องใช#ของอ�อน เช�น เชือก หรือลวดมัด ในทํานองเดียวกันเราจะมัดใจคนได#ก็ด#วยถ#อยคํา
อ�อนหวาน ดังโคลงโลกนิติท่ีว�า 
 อ�อนหวานมานมิตรล#น เหลือหลาย 
 หยาบบ�มีเกลอกราย เกลื่อนใกล# 

                                                           

 
๘๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓–๒๔. 

 
๘๔ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริเฉท ๑-๒-๖, ฎีกาใหม�, หน#า ๖. 

 ๘๕ ขุ.ม.(ไทย) ๑๓/๘๓/๘๘. 
 ๘๖ พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ!ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!
พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๐), หน#า ๑๑. 



 

๕๓ 

 ดุจดวงศศิฉาย ดาวดาษ ประดับนา 
 สุริยส�องดาราไร# เม่ือร#อนแรงแสง๘๗

 

  นอกจากนั้นคําว�า ป� มาจากคําว�า ป�ยวาจา แปลว�า วจีไพเราะ คือ การเจรจาสนทนา
ด#วยถ#อยคําท่ีอ�อนหวาน นิ่มนวล ไพเราะ ผู#ฟ.ง ๆ แล#วสบายหู๘๘ 
 ป�ยวาจา หมายถึง การเจรจาถ#อยคําซ่ึงเปNนท่ีรักเปNนท่ีจับใจแก�กันและกัน อันเปNน
ถ#อยคําสุภาพ เพราะวาจาท่ีพูดออกไปนั้น ถ#าเปNนวาจาท่ีไม�สุภาพไม�เปNนท่ีรักท่ีพอใจ ก็เปNนวาจาท่ีอาจ
เสียดแทงน้ําใจของผู#อ่ืน ทําให#ผู#อ่ืนเสียใจ เจ็บใจ ไม�สบายใจเพราะฉะนั้นจึงสมควรท่ีทุกคนจะต#องมี
สติควบคุมใจ ควบคุมวาจา ท่ีจะพูดออกไปให#เปNนวาจาท่ีสุภาพ ท่ีเหมาะสมแม#ว�าในบางคราวต#อง
ทํางานเหน็ดเหนื่อยก็ตาม สิ่งท่ีจะเปNนเครื่องในการควบคุมการพูดของเราให#ไพเราะก็คือสตินั้นเอง 
ดังนั้นการพูดหรือการแสดงออกทุกครั้งต#องมีสติอยู�เสมอ๘๙ 
  สรุป ป�ยวาจา หมายถึงการแสดงออกทางเจตนาวาจา ด#วยคําพูดท่ีเปNนกุศล การ
เจรจาด#วยถ#อยคําท่ีสุภาพและถ#อยคําท่ีมีประโยชน! พูดถ#อยคําท่ีเปNนจริง และถ#อยคําท่ีไม�กระทบกระท่ัง
ผู#อ่ืน พูดแต�ในสิ่งท่ีเปNนประโยชน! ทําให#เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผู#พูด จูงใจให#ละเว#นความชั่ว ทํา
ให#การงานสําเร็จเปNนประโยชน!ในการดํารงชีวิตและการงาน 
  ๒.๓ ประโยชน!ของการกล�าววาจาเปNนท่ีรัก 
   การพูดจาท่ีดีนั้น ไม�เพียงแต�ทําให#เกิดประโยชน!ต�อตนเอง ต�อผู#อ่ืน และต�อความ
เจริญ ความสงบสุขของสังคมส�วนรวมยามมีชีวิตอยู�เท�านั้น ยังมีประโยชน!เก้ือกูลท่ีส�งผลติดตามไปถึง
ปรโลก ท้ังนี้ก็ด#วยวจีกรรมท่ีได#ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอย�างสมํ่าเสมอ ตายไปแล#วจะไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรค! ดังท่ีพระผู#มีพระภาคได#ตรัสถึงเรื่องทิพพจักขุญาณ ซ่ึงมองเห็นสัตว!ผู#ประกอบด#วยวจี
ทุจริตและวจีสุจริตไปสู�ปรโลกแล#วว�า เม่ือจิตเปNนสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ�อง ไม�มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจาก
ความเศร#าหมอง เหมาะแก�การใช#งาน ต้ังม่ัน ไม�หวั่นไหวอย�างนี้ ภิกษุนั้นน#อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ 
เห็นหมู�สัตว!ผู#กําลังจุติ กําลังเกิด ท้ังชั้นตํ่าและชั้นสูง งามและไม�งาม เกิดดีและเกิดไม�ดี ด#วยตาทิพย!อัน
บริสุทธิ์เหนือมนุษย! รู#ชัดถึงหมู�สัตว!ผู#เปNนไปตามกรรมว�า หมู�สัตว!ท่ีประกอบด#วยกายทุจริต วจีทุจริต 
และมโนทุจริต กล�าวร#ายพระอริยะ มีความเห็นผิดและชักชวนผู#อ่ืนให#ทํากรรมตามความเห็นผิด พวก
เขาหลังจากตายแล#วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต�หมู�สัตว!ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต
และมโนสุจริต ไม�กล�าวร#ายพระอริยะ มีความเห็นชอบและชักชวนผู#อ่ืนให#ทากรรมตามความเห็นชอบ 
พวกเขาหลังจากตายแล#วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค!๙๐ 
   การจัดระดับความดีในทางพุทธศาสนาจึงสรุปได#ใน ๓ ลักษณะกว#าง ๆ คือ ความดี
ข้ันต#น ความดีข้ันกลาง และความดีข้ันสูง ซ่ึงท�านเรียกว�า “อาทิกัลยาณะ มัชเฌกัลยาณะ ปริโยสาน
กัลยาณะบ#าง เรียกว�า ประโยชน!ป.จจุบัน ประโยชน!ภายหน#า ประโยชน!อย�างยิ่งบ#าง ซ่ึงมีความหมาย

                                                           

 ๘๗ พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน#า ๗๐-๗๕. 
 ๘๘ คูณ โทขันธ!, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!โอเดียนสโตร!, 
๒๕๓๗), หน#า ๒๕-๒๘. 
 ๘๙ บุญสิริ ชวลิตธํารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร!การพิมพ!, ๒๕๒๙), หน#า ๒๓-๓๑. 
 ๙๐ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๔๖/๘๒-๘๓.  



 

๕๔ 

ครอบคลุมความดีในทุกระดับชีวิตของมนุษย!”๙๑
 ในการประกอบสัมมาวาจา ก็คือการกระทําความดี

ความหมายนี้เช�นเดียวกัน 
 ๓) อัตถจริยา 
  อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน! ทาประโยชน!แก�เขา หลักธรรมข#อนี้มุ�ง
สอนตน ๒ ด#าน คือ การทําตนให#เปNนประโยชน! และการทําในสิ่งท่ีเปNนประโยชน! ตลอดถึงช�วยแก#ไข
ปรับปรุงส�งเสริมในทางจริยธรรม 
   ๑) การทําตนให#เปNนประโยชน! หมายถึง ทําตนให#มีคุณค�าในสังคมท่ีตนอาศัยอยู�
ด#วยการต้ังใจศึกษาเล�าเรียน ฝ�กฝนอบรมตนให#เปNนคนเจริญด#วยความรู# ความสามารถ มีคุณธรรมเปNน
บุตรท่ีดีของบิดามารดา เปNนศิษย!ท่ีดีของครูอาจารย! เปNนนักเรียนท่ีดีของสถานศึกษา เปNนพลเมืองท่ีดี
ของประเทศชาติ ตลอดจนเปNนศาสนิกชนท่ีดีของพระพุทธศาสนาตลอดไป 
   ๒) การทําในสิ่งท่ีเปNนประโยชน! คือ เม่ือทําตนให#เปNนประโยชน!แล#ว ก็ต#องสร#างตน
ให#เปNนประโยชน!กับผู#อ่ืนด#วยการให#ความช�วยเหลือเก้ือกูลกัน ไม�นิ่งดูดาย มีน้ํา ใจไมตรีต�อกันบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน!ตามสติกําลังทางพระพุทธศาสนาเรียกว�า “คนทําหมู�คณะให#งดงาม” 
 ๓.๑) ความหมายของอัตถจริยา 
 ความหมายของอัตถจริยา ตามทัศนะของนักวิชาการ ดังนี้ 
  อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน! คือ ขวนขวายช�วยแก#ไขปรับปรุงส�งเสริม
ในทางจริยธรรม๙๒ 
   อัตถจริยา หมายถึง การทําตัวให#เปNนประโยชน!แก�ผู#อ่ืน (สงเคราะห!ประชาชน) ตรง
กับคําพังเพยท่ีว�า “อยู�บ#านท�านอย�านิ่งดูดาย ป.�นวัวป.�นควายให#ลูกท�านเล�น” นักบริหารทําอัตถจริยา
ได#หลายวิธี เช�น บริการช�วยเหลือยามเขาป�วยไข#หรือเปNนประธานในงานพิธีของผู#ใต#บังคับบัญชาดัง
โคลงโลกนิติท่ีว�า 
  อาศัยเรือนท�านให# วิจารณ! 
  เห็นท�านทําการงาน ช�วยพร#อง 
  แม#มีกิจโดยสาร นาเวศ 
  พายค�อยช�วยค#าจ#วง จรดให#จนถึง 
  สุริยส�องดาราไร# เม่ือร#อนแรงแสง๙๓ 
   นอกจากนั้นคําว�า อะ มาจากคําว�า อัตถจริยา แปลว�า ช�วยเหลือผู#อ่ืนหรือเรียกว�า
สงเคราะห!ผู#คนโดยการกระทําหรือประพฤติสิ่งท่ีเปNนประโยชน!แก�ผู#คนทางกาย วาจาและใจ๙๔ 

                                                           

 ๙๑ สุเชาวน! พลอยชุม, เอกสารประกอบการบรรยายวิชาพุทธปรัชญาในสุตตันตปuฎก, (ม.ป.ท.) หน#า 
๑๐๐-๑๐๑.  
 ๙๒ พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ!ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!
พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๐), หน#า ๑๑. 
 ๙๓ พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน#า ๗๐-๗๕. 
 ๙๔ คูณ โทขันธ!, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!โอเดียนสโตร!, 
๒๕๓๗), หน#า ๒๕-๒๘. 



 

๕๕ 

  อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน!ต�อกันและกัน คือ การทําสิ่งท่ีเปNน
ประโยชน!ต�อสถาบัน เช�น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สังคมท่ีตนอาศัยอยู�ตลอดถึงประเทศชาติ สิ่งใดท่ี
เปNนโทษก็ควรละเว#นไม�กระทํา การประพฤติตนให#เปNนประโยชน!สามารถปฏิบัติได#ท้ังกาย วาจา ใจ ใน
ทุกเวลาทุกโอกาส๙๕ 
  ๓.๒) หลักการบําเพ็ญประโยชน!ต�อผู#อ่ืน 
   หลักการบําเพ็ญประโยชน!ต�อผู#อ่ืน คือ ได#นําเอาสิ่งท่ีตนได#รู#เผยแผ� แก�ผู#อ่ืนประโยชน!
อย�างยิ่ง ทรงสอนให#มนุษย!มุ�งแสวงหาประโยชน!ข้ันสูงสุด เพ่ือความหลุดพ#นจากทุกข!ท้ังปวงด#วย การ
บําเพ็ญภาวนาให#จิตเข#าสู�ความสะอาด สว�าง สงบ แห�งมรรคผลนิพพาน ท้ังในป.จจุบันและในอนาคต 
กายใจไม�หวั่นไหวไปตามอารมณ!ต�าง ๆ ท่ีผันแปรอยู�เปNนประจํา ละความยึดม่ัน ถือม่ัน รักษาใจให#
ปลอดโปร�ง แจ�มใส สดชื่นเบิกบาน อยู�ตลอดเวลา ดําเนินชีวิตไปด#วยป.ญญา 
   อัตถจริยา มาจากคําว�า อัตถ+จริยา คําว�า อัตถะ แปลว�า ประโยชน! จริยา แปลว�า
ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติปฏิบัติ ดังนั้น อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งท่ีเปNนประโยชน!การ
บําเพ็ญประโยชน! พุทธจริยา คือการบําเพ็ญประโยชน!ของพระพุทธเจ#ามี ๓ ประการ คือ 
   ๑) โลกัตถจริยา คือ พระพุทธจริยาเพ่ือประโยชน!แก�ชาวโลกทรงอาศัยพระมหากรุณา 
เสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน!สุขแก�มหาชนในถ่ินฐานแว�นแคว#นต�าง ๆ เปNนอันมาก 
  ๒) ญาตัตถจริยา คือ พระพุทธจริยาเพ่ือประโยชน!แก�พระญาติตามฐานะ เช�น ทรง
โปรดพระบิดา พระมารดา ตลอดถึงพระประยูรญาติ พระบรมวงศานุวงศ!ให#เข#าถึงพระรัตนตรัย 
เข#าถึงพระธรรม และเสด็จไปห#ามพระญาติท่ีวาทกันด#วยเรื่องน้ํา เปNนต#น 
   ๓) พุทธัตถจริยา คือ พระพุทธจริยา ท่ีทรงบําเพ็ญประโยชน!ตามหน#า ท่ีของ
พระพุทธเจ#า การทรงประพฤติเปNนประโยชน!แก�สัตว!โลก โดยฐานเปNนพระพุทธเจ#า เช�น ทรงแสดง
ธรรมแก�เวไนยสัตว!และบัญญัติวินัยข้ึนบริหารหมู�คณะ ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาให#ยั่งยืนตราบ
เท�าทุกวันนี้ 
  ๓.๓) ประโยชน!ของการบําเพ็ญประโยชน!ต�อผู#อ่ืน 
   พระพุทธเจ#าทรงมุ�งหมายและสั่งสอนเฉพาะสิ่งท่ีจะนามาใช#ปฏิบัติให#เปNนประโยชน! 
ในชีวิตจริงได# เก่ียวข#องกับชีวิตมนุษย! การแก#ไขป.ญหาชีวิต และการลงมือทําจริง ๆ ไม�ทรงสนับสนุน
การพยายามเข#าถึงสัจธรรมด#วยวิธีครุ�นคิดและถกเถียงหาเหตุผลเก่ียวกับป.ญหาทางอภิปรัชญา๙๖ 
ดังนั้นพระพุทธศาสนาเถรวาทถือเอาความสําเร็จอันก�อให#เกิดเปNนความสุขกายใจด#วยการลงมือ
ประพฤติ ปฏิบัติด#วยตนเองจากระดับพ้ืนฐานไปสู�ระดับสูง ครอบคลุมประโยชน! ๓ ระดับด#วยกัน 
ได#แก�๙๗ 
    ๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน! ประโยชน!ในป.จจุบัน 
   ๒) สัมปรายิกัตถประโยชน! ประโยชน!ในอนาคต 
   ๓) ปรมัตถประโยชน! ประโยชน!อย�างยิ่ง 
                                                           

 ๙๕ บุญสิร ิชวลิตธํารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร!การพิมพ!, ๒๕๒๙), หน#า ๒๓-๓๑. 
 ๙๖ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ!ครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน#า ๘๕. 
 ๙๗ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน* ฉบับประมวลศัพท*, พิมพ!ครั้งท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร!. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส! จํากัด, ๒๕๔๖), หน#า ๒๔๕. 



 

๕๖ 

   ประโยชน!ท้ัง ๓ ข#างต#นนี้ถือเปNนขอบเขต เปWาหมายหรือจุดมุ�งหมายทางจริยศาสตร!
ของพุทธศาสนาเถรวาทซ่ึงสรุปลงเปNน ๓ ลักษณะ ได#แก� 
   ๑) สั่งสอนเพ่ือให#รู# (อภิญญายธรรมเทศนา) หมายความว�า เรื่องใดท่ีไม�จําเปNน
สําหรับผู#ฟ.งหรือผู#รับคําสอน พระองค!ก็ไม�ทรงสอนสิ่งนั้น ทรงสอนเฉพาะเรื่องเท�าท่ีจําเปNนสําหรับชีวิต
เท�านั้น 
    ๒) สั่งสอนอย�างมีเหตุมีผล (สนิทานธรรมเทศนา) หมายความว�า พระธรรมเทศนา
ของพระพุทธองค!ไม�ยากเกินไปจนถึงกับตรองตามแล#วก็ไม�เห็น และไม�ง�ายเกินไปจนไม�ต#องตรึกตรอง
ขบคิดก็เห็นได# พุทธวิธีในการสอนจึงอยู�ท�ามกลางระหว�างความยากเกินไปกับความง�ายเกินไป 
    ๓) สั่งสอนเพ่ือให#รู#เข#าใจ และมีเหตุผล (สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนา) หมายความว�า
ผู#ฟ.งสามารถได#รับผลแห�งการฟ.ง การปฏิบัติตามสมควรแก�กําลังแห�งการปฏิบัติของตนเปNนท่ีต้ังไม�ต#อง
รอใครมาหยิบยื่นให# เพราะปฏิบัติเหตุและได#ผลในชาตินี้เอง ไม�ต#องรอไปถึงชาติหน#า 
  สรุป อัตถจริยา หมายถึง การให#ความช�วยเหลือเก้ือกูลกันนั้น สมาชิกในชุมชน
จะต#องให#ช�วยเหลือกันด#วยความเปNนกัลยาณมิตร มีความปรารถนาดี เต็มใจท่ีจะช�วยเหลือซ่ึงกันและ
กันอย�างเต็มความสามารถเม่ือมีป.ญหาติดขัดหรือขัดข#องด#านใด ๆ ก็คิดหาวิธีแก#ไข ช�วยคลีคลาย
ป.ญหาให# สมหวังกลับไปด#วยความซาบซ้ึงประทับใจได# 
 ๔) สมานัตตตา 
  สมานัตตตา แปลว�า ความเปNนผู#มีตนเสมอต#นเสมอปลาย หมายถึง การวางตัวดี
วางตัวเสมอต#นเสมอปลายกับทุกคน การทําตัวให#เปNนคนน�ารัก น�าเคารพนับถือ และน�าให#ความ
ช�วยเหลือ ร�วมมือ การทําตัวได#เหมาะสมแก�ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ!ลักษณะนิสัยของผู#มี
สมานัตตตา คือ 
    ๑) ปฏิบัติตัวเหมาะสมกับภาวะท่ีตัวเปNน 
   ๒) เปNนกันเอง ไม�ถือเนื้อถือตัว แต�ไม�ปล�อย 
   ๓) เข#าหา พูดจาด#วยง�าย 
   ๔) อ�อนน#อมถ�อมตน แต�เข#มแข็ง ไม�หวั่นไหว “ความเสมอภาคท่ีแท# มากับความ
เปNนธรรม ท่ีสร#างสามัคคี มิใช�มีไว#เพ่ือให#แก�งแย�งความเปNนธรรม” ยังมีความหมายของสมานัตตตา อีก
แง�หนึ่ง ซ่ึงเปNนความหมายหลักเลยท�านเน#นไว#โดยใช#คาบาลีว�า สมานสุขทุกขตา แปลว�า มีสุขทุกข!
เสมอกัน หมายความว�า เธอสุขฉันก็สุขด#วย เธอทุกข!ฉันก็ไม�ท้ิง ท้ังร�วมความสุขความเจริญ และร�วม
เผชิญร�วมแก#ป.ญหาหรือว�า ทุกข!ก็ทุกข!ด#วย สุขก็สุขด#วย 
   ภาษาไทยเรียกว�า ร�วมสุขร�วมทุกข! แง�นี้เปNนลักษณะสําคัญของสมานัตตตา ท่ีจะทําให# 
มนุษย!อยู�ร�วมกันด#วยดี เม่ือเราอยู�ร�วมสังคมเดียวกับเขา ก็ร�วมสุขร�วมทุกข!กัน โดยมีความหมายครบ
มาทุกแง�ต้ังแต�สามข#อแรก ความเสมอภาคจึงจะสมบูรณ! แล#วก็ไม�ใช�เสมอภาคกันเฉย ๆ ยังช�วยเหลือ
ดูแลกันด#วย ทาน ป�ยวาจา และอัตถจริยา ครบทุกด#าน ทุกสถานการณ! แล#วก็ไม�ใช�มีเพียงแค�การ
แสดงออกภายนอก แต�การแสดงออกนั้นมาจากใจจริง โดยมีคุณธรรมในใจเปNนฐานท่ีมาอีกด#วย ท้ัง
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
 
 
 



 

๕๗ 

  ๔.๑) ความหมายของสมานัตตตา 
 สมานัตตตา หมายถึง ทําตัวให#เข#ากับเขาได# วางตนเสมอต#นเสมอปลาย ให#ความเสมอ
ภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอต�อคนท้ังหลาย ไม�เอาเปรียบ และเสมอในสุข ทุกข! คือ ร�วมทุกข!ร�วมสุข ร�วม
รับรู#แก#ไขป.ญหา เพ่ือให#เกิดประโยชน!สุขร�วมกัน๙๘ 
  สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสมํ่าเสมอ (วางตนพอดี) เม่ือนักบริหารไม�ทอดท้ิง
ผู#ร�วมงานท้ังหลาย เขาจึงจะสามารถสร#างทีมงานข้ึนมาได# นั่นคือถือคติว�า “มีทุกข!ร�วมทุกข! มีสุขร�วม
เสพ” นักบริหารต#องกล#ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตนเอง ถ#าผลเสียตกมาถึงผู#ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของตน นักบริหารต#องออกมาปกปWองคนนั้น ไม�ใช�หนีเอาตัวรอดตามลําพัง ตัวอย�างคนท่ีมีสมานัตตตา
ก็คือคนท่ีเปNน “เพ่ือนตาย” ในโคลงบทนี้ 
  เพ่ือนกิน สิ้นทรัพย!แล#ว แหนงหนี หาง�ายหลายหม่ืนป� มากได# 
 เพ่ือนตาย ถ�ายแทนชีวาวาตม! หายาก ฝากผีไข# ยากแท#จักหา๙๙

 

  นอกจากนั้นคําว�า สะ มาจากคําว�า สมานัตตตา แปลว�า มีตนเสมอต#นเสมอปลาย คือ
รู#จักวางตนเหมาะสมกับฐานะท่ีควรจะเปNนหรือท่ีตนเปNน๑๐๐ 
  สมานัตตตา หมายถึง ความเปNนผู#วางตนสมํ่าเสมอ หรือเสมอต#นเสมอปลาย ซ่ึง
หมายถึง การรักษาระเบียบวินัยอันใดท่ีทุกคนพึงปฏิบัติท้ังผู#ใหญ�ท้ังผู#น#อยตามหน#าท่ีท่ีบัญญัติเอาไว#
เปNนระเบียบของสถานท่ี ของหน�วยงานเช�น กฎระเบียบของสถาบันการศึกษากฎระเบียบของสถานท่ี
ราชการต�าง ๆ เปNนต#น ตลอดถึงกฎหมายบ#านเมือง ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ พระวินัยบัญญัติ
สําหรับพระภิกษุท้ังหลายนั้นเอง๑๐๑ 
  และสมานัตตตา คือ วางตนสมํ่าเสมอ เสมอต#น เสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอกัน ใน
ชนทุกชั้น วางตนให#เหมาะแก�ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ! และสิ่งแวดล#อมให#ถูกทาง๑๐๒ 
 ๔.๒) โทษของการไม�วางตนเสมอต#นเสมอปลาย 
  โทษอันเกิดจากการไม�วางตนเสมอต#นเสมอปลาย ย�อมก�อให#เกิดความทุกข!หลาย
ประการแก�ผู#ไม�วางตนเสมอต#นเสมอปลายโทษหรือทุกข!อันเกิดจากความมืดด#วยโมหะ ไม�รักษาศีล ๕
ไม�พัฒนาป.ญญาไม�ขัดเกลาจิตใจให#ผ�องใส จึงเปNนโทษทุกข!แก�คนอ่ืนหรือเปNนป.ญหาทางสังคมอีกด#วย 
เช�น การประทุษร#ายกัน การลักทรัพย! การประพฤติผิดในกาม การด่ืมสุรา จนมึนเมาแล#วก�อโทษต�อ
คนอ่ืนให#รําคาญ และเสียทรัพย!ด#วยความประมาทของผู#ดื่มนั้น เปNนต#นดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
   ๔.๒.๑) ไม�มีศีล ก็เปNนคนจิตใจโหดร#ายทารุณ ฆ�าแม#กระท่ังบุตรของตน ดังความ
ตอนหนึ่งว�า ตัวอย�างเช�น บางคน แม�ฆ�าลูก แม�เอาลูกไปท้ิงกองขยะ ลูกฆ�าพ�อแม� เปNนลูกทรพีอกตัญ�ู 

                                                           

  ๙๘ พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ!ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!
พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๐), หน#า ๑๑. 
 ๙๙ พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน#า ๗๐-๗๕. 
 ๑๐๐ คูณ โทขันธ!, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!โอเดียนสโตร!, 
๒๕๓๗), หน#า ๒๕-๒๘. 
 ๑๐๑ บุญสิริ ชวลิตธํารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร!การพิมพ!, ๒๕๒๙), หน#า ๒๓-๓๑. 
 ๑๐๒ บรรเทิง พาวิจิตร, การปกครองตามแนวพุทธศาสตร*, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ!โอเดียน 
สโตร!, ๒๕๔๘), หน#า ๓๕-๓๖. 



 

๕๘ 

ทําให#ตกนรกท้ังเปNน ตายแล#วยังตกนรกอีก เหมือนอย�างเรื่องนายพรานชั่วโกกะ ส�วนกิเลสข#อท่ี ๓ คือ 
โมหะเปNนสิ่งป�ดบังดวงตาซ่ึงมีอยู�มาก ถ#ายังไม�ถูกเป�ดเผย ไม�ถูกขัดเกลาก็จะยังมืดอยู� เหมือนอย�าง
ไฟฟWาท่ีมีแต�เขม�าจับ ถ#าไม�เช็ดถูหลอดไฟ แสงสว�างไฟฟWาจะแรงขนาดไหนก็ยังไม�สว�าง ถ#าเอาอะไรบิด
มากเข#าแสงสว�างมากเพียงใดมันก็จะอยู�ข#างใน มันออกข#างนอกไม�ได# จึงต#องมีการขัดเกลา ขัดถูจึงจะ
ทําให#แสงสว�างออกมาปรากฏได# คนเราก็ต#องอาศัยภูมิป.ญญา ท่ีเกิดจากการเรียนรู#นั่นแหละ จึงจะทํา
ให#หลุดพ#นจากโมหะ๑๐๓ 
  ๔.๒.๒) การละเมิดคู�ครองคนอ่ืนทําให#สังคมป. นป�วน เพราะกามคุณนั้น จัดว�าให#
โทษร#ายแรงในบางครั้งก็ทําให#ผู#ละเมิดต�อคู�ครองคนอ่ืน อันเปNนท่ีรักของเขา ถึงสิ้นชีวิตก็มี ดังความ
ตอนหนึ่งว�า การท่ีคนเรามีโทษมากกว�านี้ เพราะไม�สารวมในเรื่องกามคุณ ลืมคนเก�าหาคนใหม�เรื่อยไป 
นี้สิอันตราย เห็นน้ําพริกถ#วยเก�าไม�มีความหมาย กลายเปNนนักเลงเล�นสวาท ไม�เพียงแต�ทะเลาะวิวาท
เท�านั้น เม่ือยับยั้งไว#ไม�ได#ก็เอากันถึงตาย ไม�ตายเด่ียวก็ตายหมู� อย�างท่ีรู#เห็นกันอยู�ในป.จจุบัน๑๐๔ 
  สรุปสมานัตตตา หมายถึง การยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เข#าใจในเหตุการณ!
และสิ่งแวดล#อม มีความเข#าใจซ่ึงกันและกัน ความสมานฉันท!ก็คงจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ จากสังคม
ส�วนเล็กไปสู�สังคมส�วนใหญ�ได#อย�างลื่นไหล ความเสมอต#นเสมอปลายจะได#รับความเชื่อถืออย�างสูง 
และในท่ีสุดจะกลายเปNนความนับถือท่ีถาวรด#วย คนเราทุกคนควรมีความเสมอต#นเสมอปลาย ไม�ใช�
เพียงเพ่ือดูดีแต�มันคือคุณสมบัติของคนดี ความเสมอต#นเสมอปลายเปNนเครื่องบ�งชี้ความจริงใจ 
ตรงไปตรงมา ไม�มีนอกไม�มีในและมีความชัดเจน มีมาตรฐานในการคิด การทํา และการแสดงออก 
เปNนหลักให#คนอ่ืนได# เพราะเลือกท่ีจะยืนอยู�บนความจริงกับความถูกต#อง 
 สรุป จากการทบทวนหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ สามารถสังเคราะห!ตัวแปรสรุปได#ดังตาราง
ต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงผลการวิเคราะห!องค!ประกอบหลักสังคหวัตถุ ๔  

นักวิชาการ ตัวแปร 
พระไตรป�ฏกฉบับภาษาไทย ฉบับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(๒๕๓๙), พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ.  
ปยุตฺโต) (๒๕๕๔, หน#า ๔๑๒), สมเด็จพระ
อริ ย ว งศาคตญาณ ( ว าศน!  ว าส โน ) 
(๒๕๒๘ ,  หน# า  ๕๓) , พุทธทาสภิก ขุ , 
(มปป.), พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๙, หน#า ๗๐-๗๕) 

     โอบอ#อมอารี หมายถึง การอํานวยความ
สะดวกด#านวัสดุสิ่งของแก�ผู#มาติดต�อราชการและแก�
เพ่ือนร�วมงานอย�างเต็มใจ หากผู#มาติดต�อราชการ
เดือดร#อนก็ยินดีให#ความช�วยเหลือ ยินดีให#คําแนะนํา
หรืออธิบายเก่ียวกับข้ันตอนต�าง ๆ แก�ผู#มาติดต�อ
อย�างถูกต#อง ให#ความร�วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การช�วยเหลือคนพิการอย�างเต็มท่ี และให#อภัยเม่ือ
เกิดข#อผิดพลาดในการทํางานหรือล�วงเกินซ่ึงกันและ
กัน 

                                                           

  ๑๐๓ พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), “อบรมจิตใจดีมีสุขทุกท่ี”, แสงอีสาน, ป�ท่ี ๒, ฉบับท่ี ๗ 
(ธันวาคม ๒๕๔๖-กุมภาพันธ! ๒๕๔๗): ๖๒-๖๓. 
  ๑๐๔ พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), ป�ใหม�สุขใจด#วยธรรมะ, แสงอีสาน, ป� ๒ ฉบับท่ี ๗ (ธันวาคม
๒๕๔๖–กุมภาพันธ! ๒๕๔๗): ๔. 



 

๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต�อ) 
นักวิชาการ ตัวแปร 

พระไตรป�ฏกฉบับภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(๒๕๓๙), พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ.  
ปยุตฺโต) (๒๕๕๔, หน#า ๔๑๒), สมเด็จพระ
อริ ย ว งศาคตญาณ ( ว าศน!  ว าส โน ) 
(๒๕๒๘ ,  หน# า  ๕๓) , พุทธทาสภิก ขุ , 
(มปป.), พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๙, หน#า ๗๐-๗๕) 

วจีไพเราะ หมายถึง การไม�ใช#คําพูดท่ีเปNนคํา
หยาบ พูดจาด#วยถ#อยคําท่ีสุภาพและถ#อยคําท่ีมี
ประโยชน!  ยึดถือและพูดด#วยถ#อยคํา ท่ี เปNนจริ ง 
หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต�อผู#อ่ืนท้ังเวลาพูด
ท้ังท่ีเปNนทางการและไม�เปNนทางการ พูดคุยเปNน
กันเองกับทุกคนโดยไม�ถือตัว และเปNนคนท่ีพูดเพ่ือให#
เกิดความเข#าใจอันดีต�อผู#มาติดต�องานและเพ่ือน
ร�วมงาน 

พระไตรป�ฏกฉบับภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(๒๕๓๙), พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ.  
ปยุตฺโต) (๒๕๕๔, หน#า ๔๑๒), สมเด็จพระ
อริ ย ว งศาคตญาณ ( ว าศน!  ว าส โน ) 
(๒๕๒๘ ,  หน# า  ๕๓) , พุทธทาสภิก ขุ , 
(มปป.), พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๙, หน#า ๗๐-๗๕) 

สงเคราะห!ประชาชน หมายถึง การให#ความ
อนุเคราะห!แก�ผู#พิการด#วยความเต็มใจ มีจิตอาสา
ช�วยเหลือผู# มา ติดต�อราชการและคนอ่ืน ๆ ได#
ตลอดเวลา ให#ความช�วยเหลือผู# พิการและเพ่ือน
ร�วมงานด#วยความเปNนกัลยาณมิตร แบ�งป.นความรู#
ให#แก�ผู#ด#อยโอกาสและคนพิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เม่ือมีป.ญหาติดขัดในการประสานงาน หาวิธีแก#ไข 
ช�วยคลี่คลายป.ญหาเพ่ือให#ประชาชนสมหวังกลับไป
ด#วยความประทับใจ 

พระไตรป�ฏกฉบับภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(๒๕๓๙), พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ.  
ปยุตฺโต) (๒๕๕๔, หน#า ๔๑๒), สมเด็จพระ
อริ ย ว งศาคตญาณ ( ว าศน!  ว าส โน ) 
(๒๕๒๘ ,  หน# า  ๕๓) , พุทธทาสภิก ขุ , 
(มปป.), พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๙, หน#า ๗๐-๗๕) 

วางตนพอดี หมายถึง การเรียนรู#และยอมรับ
ในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เข#าใจในเหตุการณ!และ
สิ่งแวดล#อม วางตัวเสมอต#นเสมอปลายจนได#รับความ
เชื่อถือจากผู#มาติดต�อและเพ่ือนร�วมงาน เปNนคน
ตรงไปตรงมามีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มี
มาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การกระทํา และการ
แสดงออก และเปNนแบบอย�างท่ีดีให#คนอ่ืนได# 

 
๒.๕ ข�อมูลบริบทเร่ืองที่วจัิย 
 ๒.๕.๑ ข�อมูลพ้ืนฐานขององค*การบริหารส\วนจังหวัดสมุทรปราการ๑๐๕ 
 ๑) วิสัยทัศน! (Vision) 
   "มุ�งสร#างท#องถ่ินไทยให#เข#มแข็ง โปร�งใส ก#าวสู�ประเทศไทย ๔.๐ อย�างม่ันคงตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
                                                           

 ๑๐๕ สํานักงานส�งเสริมการปกครองท#องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ, ข�อมูลพ้ืนฐาน สถจ., [ออนไลน!], 
แหล�งท่ีมา: http://samutprakanlocal.go.th/public/visionmision/data/index/menu/244, [๒๘ กันยายน 
๒๕๖๒]. 



 

๖๐ 

 ๒) พันธกิจ (Mission) 
 พัฒนากรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ินและองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินให#มีความ
ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให#เปNนมืออาชีพ 
      นํานวัตกรรมมาใช#และพัฒนาระบบฐานข#อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการ
ของกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ินและองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินสอดคล#องกับประเทศไทย ๔.๐ 
      สร#างการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการของกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ินและองค!กร
ปกครอง ส�วนท#องถ่ิน เพ่ือนําไปสู�ความเข#มแข็ง 
     ให#คําปรึกษาแนะนํา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการ
และการให#บริการสาธารณะขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ให#สามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหน#าท่ี
ได#อย�างมีประสิทธิภาพภายใต#หลักธรรมาภิบาล 
      พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปNน
ประมุขและน#อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช# 
  ๓) ประเด็นยุทธศาสตร! (Strategic Issues) 
 ป.จจุบันกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ินได#ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร! ๔ 
ประเด็น ดังนี้ 
     ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี ๑ : ยกระดับความสามารถของกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ินให#เปNน
องค!กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 
     ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี ๒ : เพ่ิมความเข#มแข็งในการบริหารจัดการองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
ภายใต#หลักธรรมาภิบาล 
     ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี ๓ : เพ่ิมความเข#มแข็งและศักยภาพขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินใน
การให#บริการสาธารณะ 
     ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี ๔ : เสริมสร#างการมีส�วนร�วม การบูรณาการและการบริหารเครือข�าย
ในทุกภาคส�วน 
 ๔) อํานาจหน#าท่ี 
     ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร#างขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
     ส�งเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท#องถ่ินและวาง
ระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท#องถ่ิน 
     ดําเนินการจัดทํา แก#ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข#องกับองค!กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ิน รวมท้ังให#คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหน#าท่ีขององค!การ
ปกครองส�วนท#องถ่ิน 
     กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ท้ังนี้ ตามกฎหมายว�าด#วยการบริการงานบุคคลส�วนท#องถ่ิน 
     ส�งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานด#านการเงิน การคลัง การงบประมาณ 
การพัสดุการจัดเก็บรายได# และการประกอบกิจการพาณิชย!ขององค!กรปกครองส�วน 
     ท#องถ่ิน รวมท้ังวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค!การ
ปกครองส�วนท#องถ่ิน 



 

๖๑ 

     ส�งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจ
หน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
     กําหนดแนวทาง วางระบบ และสร#างตัวชี้วัดเพ่ือเปNนมาตรฐานการดําเนินงานขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ตลอดจนกํากับดูแลให#เปNนไปตามมาตรฐาน 
     ส�งเสริมภาคประชาชนให#มีส�วนร�วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
    พัฒนาระบบข#อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององค!การปกครองส�วนท#องถ่ิน 
     พัฒนาบุคลากรขององค!การปกครองส�วนท#องถ่ินและของกรม 
     ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให#เปNนอํานาจหน#าท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ๕) อํานาจหน#าท่ีของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท#องถ่ินจังหวัด มีดังต�อไปนี้ 
     ดําเนินการเก่ียวกับอํานาจหน#าท่ีของกรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
     อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปNนอํานาจหน#าท่ีของผู#ว�าราชการ
จังหวัดและนายอําเภอด#านการกํากับดูแลองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
     ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง หรือท่ีได#รับ
มอบหมาย 
 ๒.๕.๔ แนวทางการดําเนินงานของศูนย*บริการคนพิการท่ัวไป 
 กลไกท่ีสําคัญในการนํานโยบายส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู�การปฏิบัติ
กลไกหนึ่ง คือ ศูนย!บริการคนพิการท่ีตั้งข้ึนโดยองค!กรด#านคนพิการหรือองค!กรอ่ืนใดท่ีให#บริการแก�คน
พิการ ราชการส�วนท#องถ่ิน (องค!การบริหารส�วนจังหวัด องค!การบริหารส�วนตําบล เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือราชการส�วนท#องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง) หรือหน�วยงานภาครัฐ
เพ่ือให#บริการแก�คนพิการในระดับพ้ืนท่ีหรือตามประเภทความพิการหรือให#บริการแก�คนพิการเปNน
การเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การขอจัดต้ังศูนย!บริการคนพิการท่ัวไปของราชการส�วนท#องถ่ิน ให#ผู#มี
อํานาจทําการแทนองค!กรเปNนผู#ยื่นคําขอจัดต้ังต�อผู#อํานวยการสํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห�งชาติหรือผู#ว�าราชการจังหวัดแล#วแต�กรณีพร#อมด#วยเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้  
 ๑) ร�างข#อบังคับหรือระเบียบของศูนย!บริการคนพิการอย�างน#อยประกอบด#วย ชื่อ
ศูนย!บริการ สถานท่ีตั้ง ศูนย!บริการคนพิการ วัตถุประสงค!โครงสร#างและการบริหารงานการให#บริการ
และคุณภาพการให#บริการ 
 ๒) รายชื่อผู#ดําเนินการศูนย!บริการคนพิการ 
 ๓) แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งของศูนย!บริการคนพิการ 

 สามารถยื่นคําขอจัดต้ังศูนย!บริการคนพิการท่ัวไปได#ท่ีศูนย!บริการคนพิการระดับจังหวัด 
โดยศูนย!บริการคนพิการท่ัวไปมีอํานาจหน#าท่ี 
 ๑) ให#บริการข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน!สวัสดิการ ความช�วยเหลือตามท่ีคน
พิการร#องขอและตามท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด รวมท้ังการให#คําปรึกษาหรือช�วยดําเนินการเก่ียวกับ
การขอใช#สิทธิประโยชน!แก�คนพิการ 
 ๒) เรียกร#องแทนคนพิการให#ได#รับสิทธิประโยชน!สําหรับคนพิการหรือขอให#ขจัดการ
เลือกปฏิบัติ โดยไม�เปNนธรรมต�อคนพิการตามพระราชบัญญัติ 



 

๖๒ 

 ๓) ให#บริการความช�วยเหลือในการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การฟ��นฟูสมรรถภาพด#านอาชีพ 
การฝ�กอาชีพและการจัดหางานให#แก�คนพิการ 
 ๔) ให#บริการความช�วยเหลือคนพิการหรือผู# ท่ีมีแนวโน#มจะพิการให#ได#รับการ
รักษาพยาบาลและฟ��นฟูสมรรถภาพหรือได#รับเครื่องมือหรืออุปกรณ!ตามความต#องการจําเปNนพิเศษ
เฉพาะบุคคล 
 ๕) ประสานความช�วยเหลือกับหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน#าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให#ความ
ช�วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 
 ๖) ปฏิบัติหน#าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ หรือสํานักงาน หรือศูนย!บริการคนพิการระดับ
จังหวัดมอบหมายหากองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินใดจัดต้ังศูนย!บริการคนพิการท่ัวไป สามารถให#
ศูนย!บริการคนพิการดําเนินการในส�วนท่ีมีอํานาจหน#าท่ีได# 
 

   

แผนภาพท่ี ๒.๑ ข้ันตอนการจัดต้ังและดําเนินการของศูนย!บริการคนพิการท่ัวไป (คู�มือมาตรฐานการ
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, หน#า ๕๑)๑๐๖  
                                                           

 ๑๐๖ กรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน, คู\มือมาตรฐานการส\งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!ชุมนุมสหกรณ!การเกษตรแห�งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๖๐), หน#า ๕๑. 



 

๖๓ 

 ๒.๕.๕  มาตรฐานและตัวช้ีวัดการส\งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 การดําเนินงานด#านคนพิการ จัดเปNนภารกิจการจัดบริการสาธารณะอย�างหนึ่งท่ีองค!กร

ปกครองส�วนท#องถ่ินมีอํานาจหน#าท่ีดําเนินการและสนับสนุนให#บรรลุวัตถุประสงค!และเปWาหมายตามท่ี
กฎหมายกําหนด จึงต#องมีการกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการดําเนินงานด#านการส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให#สอดคล#องกับกฎหมาย ข#อกําหนด และแผนการดําเนินงานของประเทศ เพ่ือ
ใช#เปNนกรอบในการกําหนดหน#าท่ีและข้ันตอนในการปฏิบัติงานการสนับสนุนส�งเสริมและประสานงาน
กับหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#องขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน เพ่ือให#การดําเนินงานเปNนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความสมบูรณ!ครบถ#วนและบรรลุเปWาหมายได#โดยมาตรฐานตัวชี้วัดข้ันพ้ืนฐานและตัวชี้วัด
ข้ันพัฒนาดังนี้๑๐๗ 
           ๑) ตัวชี้วัดข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญและเปNนภารกิจพ้ืนฐานตาม
กฎหมายท่ีองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินทุกแห�งต#องดําเนินการ 
 ๒) ตัวชี้วัดข้ันพัฒนา หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญและเปNนภารกิจท่ีมีการพัฒนาตาม
ศักยภาพขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย
กําหนดให#องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินเลือกดําเนินการตามศักยภาพขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
นั้น ๆ โดยการกําหนดเกณฑ!ชี้วัดต�าง ๆ ได#พิจารณาจากระเบียบ กฎหมายท่ีให#อํานาจในการ
ดําเนินการแก�องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน (อปท.) และเกณฑ!การประเมินต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข#องดังแสดง
ในรูปท่ี ๒.๒ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ มาตรฐานและตัวชี้วัดการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมส�งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๖๓)๑๐๘ 

                                                           

 ๑๐๗ กรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน, คู\มือมาตรฐานการส\งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!ชุมนุมสหกรณ!การเกษตรแห�งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๖o), หน#า ๕๗.  
 ๑๐๘ กรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรฐานและตัวชี้วัดการส\งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, [ออนไลน!], แหล�งข#อมูล: http://portal.dep.go.th/Content/View/1400/2 [๑๘ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด#านบุคลากร งบประมาณและ 
การบริหารจัดการของ อปท. 

ด#านสิทธิคนพิการ ด#านสุขภาวะคนพิการ 

ตัวชี้วัด 

ด#านส่ิงอํานวยความสะดวก ด#านการศึกษา ด#านอาชีพและการจ#างงาน 



 

๖๔ 

 หลักการของตัวชี้วัดในการดําเนินการด#านการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของ อปท. มีดังนี้๑๐๙ 
 ๑) ด#านบุคลากร งบประมาณและการบริหารจัดการขององค!กรบริหารส�วนท#องถ่ินดัชนีชี้
ท่ีสําคัญ คือ หน�วยงานมีระบบอาสาสมัครท่ีองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินจัดให#มีข้ึนหรือร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนจัดข้ึนเพ่ือช�วยเหลือคนพิการในชุมชนอย�างต�อเนื่องมีการส�งเสริมและสนับสนุนให#
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด#านส�งเสริมและพัฒนาคนพิการได#รับการอบรมศึกษาดูงาน เข#าร�วมกิจกรรม
ด#านคนพิการเพ่ือให#มีความรู#ความเข#าใจในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การดําเนินการและการให#บริการแก�คนพิการศึกษาและดําเนินการให#มี
แหล�งรายได# เพ่ือสนับสนุนการเงิน การคลังและงบประมาณเพ่ือส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการอย�างเพียงพอและยั่งยืนมีแผนงาน/โครงการส�งเสริมและพัฒนาคนพิการ โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมต�าง ๆ ควบคุมกํากับงานอย�างชัดเจน สามารถตรวจสอบได#ภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด  รวมถึงสนับสนุนและให#ความร�วมมือแก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข#องในการสํารวจลงพ้ืนท่ีตรวจ
เยี่ยมคนพิการเพ่ือดําเนินการจดทะเบียน จัดทําฐานข#อมูลเก่ียวกับคนพิการในด#านข#อมูลพ้ืนฐานความ
พิการ รายได#ของคนพิการและครอบครัว การศึกษา ให#สมบูรณ!ครบถ#วน ทันสมัย เพ่ือเปNนข#อมูล
พ้ืนฐานในการกําหนดกรอบงบประมาณในการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ๒) ด#านสิทธิคนพิการดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ คือ หน�วยงานมีศูนย!บริการคนพิการท่ัวไป เพ่ือ
ประโยชน!ในการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถให#บริการข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับ
สิทธิประโยชน! สวัสดิการและความช�วยเหลือตามท่ีคนพิการร#องขอและตามท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด 
รวมท้ังการให#คําปรึกษาหรือช�วยดําเนินการเก่ียวกับการขอใช#สิทธิประโยชน!จากศูนย!บริการคนพิการ
ท่ัวไปมีการรณรงค! เผยแพร� และประชาสัมพันธ!เพ่ือส�งเสริมทุกภาคส�วนของสังคม บูรณาการให#มีส�วน
ร�วม สนับสนุนการเข#าถึงสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม�เปNนธรรมต�อคนพิการและผู#ดุแลคนพิการ
รวมถึงสภาพแวดล#อมท่ีอยู�อาศัย มีความสะดวกปลอดภัยและเหมาะสมต�อคนพิการแต�ละประเภท
 ๓) ด#านสุขภาวะคนพิการดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให#บริการช�วยเหลือในระยะเริ่มแรกแก�คนพิการ ผู#ดูแลคนพิการและผู#ท่ีเก่ียวข#อง สนับสนุนและ
ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องเพ่ือช�วยเหลือคนพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินให#บริการความช�วยเหลือคนพิการหรือผู#ท่ีมีแนวโน#มจะพิการให#ได#รับการดูแล 
รักษาพยาบาลและฟ��นฟูสมรรถภาพ หรือได#รับเครื่องมือหรืออุปกรณ!ตามความต#องการจําเปNนพิเศษ
เฉพาะบุคคล รวมถึงประสานความช�วยเหลือกับหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน#าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให#
ความช�วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 
 ๔) ด#านสิ่งอํานวยความสะดวกดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ คืออาคารหรือสถานท่ีขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินมีสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานสําหรับคนพิการ ได#แก� ปWายแสดงสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางลาดและลิฟท!บันไดท่ีจอดรถทางเข#าอาคารทางเดินระหว�างอาคารและทางเชื่อม
ระหว�างอาคารประตูห#องส#วมพ้ืนผิวต�างสัมผัสอาคารหรือสถานท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควร
มีอุปกรณ!สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือให#คนพิการสามารถเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# 

                                                           

  ๑๐๙ กรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน, คู\มือมาตรฐานการส\งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!ชุมนุมสหกรณ!การเกษตรแห�งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๖o), หน#า ๕๗. 



 

๖๕ 

ผลิตภัณฑ! อุปกรณ! และเครื่องช�วยความพิการรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ มีการซ�อมแซม ปรับปรุงให#คนพิการเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได# รวมถึงจัดส�งเสริมให#องค!กรทุก
ภาคส�วน รวมถึงองค!กรธุรกิจเอกชนจัดให#คนพิการเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#จากผลิตภัณฑ! อุปกรณ!
และเครื่องช�วยความพิการ รวมถึงเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพ่ือการดํารง
ชีวิตประจําวันโดยมีการประเมินความต#องการและความเหมาะสมในการใช#งานของผู#พิการ 
 ๕) ด#านการศึกษาดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ คือการสนับสนุน ประสานงานและอํานวยความ
สะดวกให#มีการจัดบริการการศึกษาสําหรับคนพิการทุกประเภท ทุกระดับความพิการ ทุกระดับอายุ 
ท้ังในระบบการศึกษาแบบเรียนร�วม และโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการในรูปแบบการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๖ ) ด#านอาชีพและการงานดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ คือองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินซ่ึงมี
ผู#ปฏิบัติงานต้ังแต�หนึ่งร#อยคนข้ึนไปต#องรับคนพิการท่ีทํางานได#ไม�ว�าอยู�ในตําแหน�งใดในอัตราส�วน
ผู#ปฏิบัติงานท่ีไม�ใช�คนพิการทุกหนึ่งร#อยคนต�อคนพิการหนึ่งคน สนับสนุนและประสานงานกับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข#องเพ่ือช�วยเหลือคนพิการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ท่ี
ประสงค!ขอรับการฝ�กอาชีพ ได#รับการพัฒนาทักษะอาชีพอย�างเหมาะสมโดยไม�มีค�าใช#จ�าย จัดบริการ
และอํานวยความสะดวกในการจัดหางาน ส�งเสริมโอกาสในการมีงานทําของคนพิการ โดยอาศัยความ
ร�วมมือของเครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชน 
 กล�าวโดยสรุปการนํานโยบายสิ่งอํานวยความสะดวกและอารยสถาป.ตย!สําหรับคนพิการ
สู�การปฏิบัติขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการนั้น กลไกท่ีสําคัญคือมาตรฐาน
และตัวชี้วัดการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ท่ีสามารถ
ดําเนินการผ�านหน�วยงานท่ีมีหน#าท่ีเฉพาะในการดูแลสิทธิประโยชน!ของคนพิการร�วมด#วย ได#แก�  
ศูนย!บริการคนพิการท่ัวไปท่ีมีอํานาจหน#าท่ี ๖ ประการได#แก� ๑) ให#บริการข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน!สวัสดิการ ๒) เรียกร#องแทนคนพิการให#ได#รับสิทธิประโยชน!สําหรับคนพิการ ๓) ให#บริการ
ความช�วยเหลือในการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ๔) ให#บริการความช�วยเหลือคนพิการหรือผู#ท่ีมีแนวโน#มจะ
พิการให#ได#รับการรักษาพยาบาลและฟ��นฟูสมรรถภาพ ๕) ประสานความช�วยเหลือกับหน�วยงานของ
รัฐท่ีมีอํานาจหน#าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให#ความช�วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการและ ๖) ปฏิบัติ
หน#าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ หรือสํานักงานหรือศูนย!บริการคนพิการระดับจังหวัดมอบหมาย ดังนั้น
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินใดจัดต้ังศูนย!บริการคนพิการท่ัวไป สามารถให#ศูนย!บริการคนพิการ
ดําเนินการในส�วนท่ีมีอํานาจหน#าท่ี เร�งรัดและเรียกร#องแทนคนพิการให#ได#รับสิทธิประโยชน!สําหรับคน
พิการโดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู#พิการท่ีบัญญัติไว#ในกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘  
 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องเปNนการนําเอาผลงานวิจัยของผู#อ่ืนท่ีพิจารณาแล#วว�าเปNน
งานวิจัยท่ีเก่ียวข#องและมีความสําคัญ พร#อมทําการทบทวนว�ามีใครทําการวิจัยท่ีใกล#เคียงท่ีผู#วิจัยทํา
การวิจัยหรือไม�และได#ผลการวิจัยเปNนอย�างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีทําเพ่ือให#สามารถ
อธิบายงานวิจัยท่ีทําได#อย�างเหมาะสมกับงานของผู#วิจัยดังนี้ 



 

๖๖ 

 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวหรือทางร\างกาย 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย เปNนการทบทวนว�ามีใครทําการวิจัยท่ีใกล#เคียงท่ีผู#วิจัยทําการวิจัยหรือไม�
และได#ผลการวิจัยเปNนอย�างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีทําเพ่ือให#สามารถอธิบายงานวิจัยท่ี
ทําได#อย�างเหมาะสมกับงานของผู#วิจัยดังนี้   
 ฐิติกานต* นิยมอดุลย*๑๑๐ ได#ศึกษาเรื่องความต#องการของคนพิการต�อสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการเข#าถึงบริการทางสังคม กรณีศึกษาอําเภอกะทู# จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว�าการ
เข#าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการในหน�วยงานภาครัฐคนพิการส�วนใหญ�ใช#บริการท่ี
โรงพยาบาล สําหรับหน�วยงานภาคเอกชนใช#บริการท่ีสวนสาธารณะ ห#องน้ําเปNนสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีคนพิการเข#าถึงมากท่ีสุด ป.ญหาและอุปสรรคต�อการเข#าถึงบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของ
คนพิการแบ�งออกเปNน ๓ ด#าน คือ ด#านการเข#าถึงด#านความเพียงพอ และด#านมาตรฐาน ภาพรวมท้ัง 
๓ ด#านอยู�ในระดับมาก ความต#องการของคนพิการต�อการจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกแบ�งออกเปNน 
๓ ด#าน คือ ด#านอาคาร ด#านสถานท่ี ด#านสัญลักษณ! ภาพรวมท้ัง ๓ ด#านอยู�ในระดับมาก โดยเฉพาะ  
ป.ญหาด#านอาคาร อยู�ในระดับมากท่ีสุด ในประเด็นพ้ืนผิวของบันไดต#องมีพ้ืนผิวท่ีไม�ลื่น พ้ืนผิวของทาง
ลาดต#องเรียบไม�สะดุด ป.ญหาด#านสัญลักษณ!อยู�ในระดับมากท่ีสุด ในประเด็นป.ญหาสถานท่ีควรติดต้ัง
สิ่งอํานวยความสะดวกแก�คนพิการและควรติดต้ังสัญลักษณ!!ระบุประเภทของคนพิการท่ีสามารถเข#าใช#
บริการได#ให#ชัดเจน ข#อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ รัฐควรมีนโยบายและให#การสนับสนุนแก�คนพิการ
ในด#านการเข#าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ อย�างเต็มท่ี และหน�วยงานภาครัฐและเอกชนควรมี 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให#แก�คนพิการเพ่ือให#คนพิการสามารถใช#ชีวิตร�วมกับคนปกติได#อย�าง
เสมอภาคในสังคม 
 จิตรา ศิริสมบูรณ*ลาภ๑๑๑ ได#ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการในประเทศไทยเพ่ือรองรับการก#าวสู�ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว�าบริการสาธารณะ 
เนื่องจากเปNนช�องทางสําคัญท่ีสนับสนุนให#คนพิการสามารถเข#าถึงและมีส�วนร�วมในกิจกรรมกับสมาชิก
อ่ืนในสังคมด#วยความเสมอภาค เท�าเทียมและเปNนมาตรฐานและหลักปฏิบัติในหลายประเทศสําหรับ
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศอาเซียน มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการในด#านสถาป.ตยกรรม สิ่งแวดล#อมในรูปแบบใกล#เคียงกัน โดยมีการกําหนดจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในด#านอาคาร สถานท่ีให#บริการสาธารณะสําหรับคนพิการ ในรูปแบบของการ
ออกกฎหมายหลักและมีกฎหมายลูกกําหนดรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก ในประเทศไทยการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเปNนสิทธิและสวัสดิการของคนพิการท่ีพึงจะได#รับ โดยมี
รูปแบบการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ประกอบด#วย สิ่งอํานวยความสะดวกด#านการ
                                                           

 ๑๑๐ ฐิติกานต! นิยมอดุลย!, “ความต#องการของคนพิการต�อสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเข#าถึง
บริการทางสังคม: กรณีศึกษาอําเภอกะทู# จังหวัดภูเก็ต”, สํานักงานการวิจัยแห\งชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, ๒๕๕๓), หน#า ๑. 
 ๑๑๑ จิตรา ศิริสมบูรณ!ลาภ, “แนวทางการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศไทย
เพ่ือรองรับการก#าวสู�ประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห�งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย!, ๒๕๕๖), หน#า ๑-๖. 



 

๖๗ 

ดํารงชีวิตประจําวัน ด#านการศึกษา ด#านสถาป.ตยกรรม อาคาร สถานท่ี และบริการขนส�งสาธารณะ
ด#านการทํางาน และประกอบอาชีพ ด#านข#อมูลข�าวสาร การสื่อสาร และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเปNน
บุคคล/สิ่งท่ีทําหน#าท่ีช�วยเหลือคนพิการ ซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวกด#านสถาป.ตยกรรม อาคาร สถานท่ี 
และบริการสาธารณะมีความก#าวหน#ามากท่ีสุด และถือเปNนนโยบายสําคัญในการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีส�วนราชการท่ีเก่ียวข#อง ต#องดําเนินการให#แล#วเสร็จเพ่ือคนพิการและทุกคนเข#าใช#ประโยชน!
ร�วมกันได# (Universal Design) ป.ญหา อุปสรรค และข#อจํากัดท่ีสําคัญ ได#แก�เรื่องงบประมาณเปNน
ข#อจํากัดและอุปสรรคท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามนโยบาย รวมถึงการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ไม�ได#เปNนมาตรการเชิงบังคับให#หน�วยงานราชการต#อง
ดําเนินการ  
 ธาริกา ศักดิ์เศรษฐ๑๑๒ ได#ศึกษาเรื่องการนํานโยบายด#านการจัดสวัสดิการให#แก�ผู#สูงอายุ
ไปปฏิบัติขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว�า 
ป.จจัยท่ีส�งผลต�อการนํานโยบายไปปฏิบัติและการนํานโยบายด#านการจัดสวัสดิการให#แก�ผู#สูงอายุไป
ปฏิบัติขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู�ในระดับ
ปานกลางป.จจัยด#านการทําความเข#าใจชี้แจงในกระบวนการนโยบายและหลักปฏิบัติให#แก�ผู#นํา
นโยบายไปปฏิบัติทราบด#านการติดตามผลและประเมินผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติการกระจาย
อํานาจให#แก�ผู#นํานโยบายไปปฏิบัติอย�างท่ัวถึงด#านความสอดคล#องกับบริบทของท#องถ่ินในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติด#านการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมีความต�อเนื่องด#านการกําหนดระยะเวลาในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจนด#านการส�งเสริมหลักคุณธรรมจริยธรรมให#แก�ผู#นํานโยบายไปปฏิบัติและ
ด#านการมีส�วนร�วมของผู#รับบริการในกระบวนการนโยบายสามารถร�วมกันทํานายผลการนํานโยบาย
ด#านการจัดสวัสดิการให#แก�ผู#สูงอายุไปปฏิบัติของอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชได#ร#อยละ ๓๘.๕ 
แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการให#แก�ผู#สูงอายุขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินอําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราชได#แก�การจัดทําโครงการอบรมผู#ดูแลผู#สูงอายุท่ีบ#านจัดต้ังศูนย!ดูแลผู#สูงอายุ
กลางวันประชาสัมพันธ!ข#อมูลข�าวสารด#านผู#สูงอายุให#ได#รับทราบโดยท่ัวกันและพัฒนาศักยภาพ
เจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบงานให#มีทักษะและคุณธรรมจริยธรรมในการให#บริการผู#สูงอายุ 
 อนัญญา เจียนรัมย*๑๑๓ ได#ศึกษาเรื่องความต#องการได#รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลสนามชัย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผล
การศึกษาพบว�า ๑) ความต#องการได#รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก เ ม่ือพิจารณาเปNนรายด#าน พบว�า ด#านสุขภาพร�างกายและจิตใจ ด#านท่ีอยู�อาศัยและ
สภาพแวดล#อม ด#านการศึกษา ด#านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู�ในระดับมาก ส�วนด#านอาชีพและรายได# 
อยู�ในระดับปานกลาง และด#านการมีส�วนร�วมในกิจกรรมของสังคม อยู�ในระดับน#อยท่ีสุด ๒) ผลการ
เปรียบเทียบ พบว�า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได#ต�อเดือน และสาเหตุความ
                                                           

 ๑๑๒ ธาริกา ศักดิ์เศรษฐ, “การนํานโยบายด#านการจัดสวัสดิการให#แก�ผู#สูงอายุไปปฏิบัติขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”, การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี ๒, (สถาบันวิจัย
และพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๕๖): ๓๗๙. 
  ๑๑๓ อนัญญา เจียนรัมย!, “ความต#องการได#รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตองค!การ
บริหารส�วนตําบลสนามชัย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร*, 
ป�ท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๖๓. 



 

๖๘ 

พิการ ท่ีแตกต�างกันไม�ทําให#ความต#องการได#รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแตกต�างกัน แต�
ลักษณะความพิการท่ีแตกต�างกัน ทําให#ความต#องการได#รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ๓) ข#อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลสนามชัย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควร
ดําเนินการ ดังนี้ ๑) จัดให#มีการฝ�กอบรม เพ่ือให#ความรู#ในด#านสุขภาพร�างกาย ด#านจิตใจ ด#านอาชีพ 
และด#านรายได# ๒) จัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับคนพิการ ๓) ปรับปรุงท่ีอยู�อาศัย สภาพแวดล#อมและ
จัดสิ่งจําเปNนในชีวิตให#คนพิการ 
 สมาน ลอยฟvา และคณะ๑๑๔ ได#ศึกษาเรื่องการจัดให#บริการของห#องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาผู#พิการ ผลการศึกษา พบว�า สภาพการจัดให#บริการของห#องสมุดสําหรับนักศึกษาผู#
พิการพบว�า ห#องสมุดส�วนใหญ�ยังไม�มีนโยบายและแผนการดําเนินการให#บริการนักศึกษาผู#พิการด#าน
กายภาพห#องสมุดส�วนใหญ�ยังไม�ได#จัดสิ่งอํานวยความสะดวกด#านกายภาพสําหรับนักศึกษาผู#พิการ
อาทิท่ีจอดรถทางเข#าห#องสมุดลิฟต!และห#องนํ้าสําหรับผู#พิการโดยเฉพาะด#านทรัพยากรสารสนเทศห#อง
สมุดส�วนใหญ�ไม�มีหนังสือเสียง E-Book และหนังสืออักษรเบรลล! ด#านบุคลากรไม�มีบุคลากรท่ีผ�านการ
อบรมมาโดยเฉพาะด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม�มีเครื่องคอมพิวเตอร!สําหรับผู#พิการและนักศึกษาผู#
พิการยังไม�สามารถเข#าถึงและใช#งานเว็บไซต!ของห#องสมุดได#สะดวก ส�วนป.ญหาและความต#องการใช#ห#
องสมุดของนักศึกษาผู #พิการได#แก�สภาพทางกายภาพของห#องสมุดไม�เอ้ือต�อนักศึกษาผู #พิการขาด
ทรัพยากรสารสนเทศสําหรับนักศึกษาผู#พิการไม�มีบุคลากรท่ีได#รับการฝ�ก อบรมเพ่ือให#บริการแก�
นักศึกษาพิการและบริการคอมพิวเตอร!และอินเทอร!เน็ตสําหรับนักศึกษาผู#พิการมีไม�เพียงพอส�วน
ความต#องการของนักศึกษาผู #พิการได#แก�การมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบช�วยเหลือนักศึกษาผู #พิการ
โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศสําหรับนักศึกษาผู#พิการท่ีทันสมัยและเพียงพอคอมพิวเตอร!สําหรับให#
บริการและมีห#องหรือมุมสําหรับนักศึกษาผู#พิการ 
 กิตติ ภูพันธ*หงษ*๑๑๕ ได#ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู#พิการด#าน
ร�างกายในเขตเทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว�า ป.ญหาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู#พิการด#านร�างกายไม�ได#รับการบริการจากหน�วยงานราชการหรือเอกชน
เท�าท่ีควรการเข#าถึงและใช#ประโยชน!จากสิทธิตามมาตรา ๒o ของพระราชบัญญัติส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู#พิการ พ.ศ. ๒๕๕o ผู#พิการยังไม�มีความรู#เรื่องสิทธิประโยชน!ของผู#พิการว�ามีสิทธิอะไรบ#างผู#พิการรู#
ข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน!ของตนเองจากสื่อโทรทัศน!วิทยุและหอกระจายข�าวประจํา
หมู�บ#านป.ญหาการได#รับบริการตามระบบสารธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพว�าด#วยสิทธิประโยชน!
ของผู#พิการ ๒๖ รายการผู#พิการทุกคนได#รับสิทธิการใช#บัตรทองผู#พิการ (ท.๗๔) การรักษาพยาบาลฟรี
ตลอดชีพผู#พิการส�วนมากได#รับการส�งเสริมความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการดูแลตนเองจากโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล ผู#พิการส�วนใหญ�มีศักยภาพท่ีจะช�วยเหลือตนเองได#ลดภาระให#กับ
ครอบครัวต#องการศึกษาหาความรู#เรื่องการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได#หรืออาชีพเปNนต#น ผู#พิการ
                                                           

 ๑๑๔ สมาน ลอยฟWา และคณะ, “การจัดให#บริการของห#องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาผู#
พิการ”, วารสารสารสนเทศศาสตร*, ป�ท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๗): ๑๙-๓๕.   
 ๑๑๕ กิตติ ภูพันธ!หงษ!, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู#พิการด#านร�างกายในเขตเทศบาลตําบล
เวียงคํา อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี”, การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ, (ราชธานี
วิทยาการ ครั้งท่ี ๑, ๒๕๕๙): ๑. 



 

๖๙ 

ส�วนใหญ�ยอมรับได#กับสภาพความพิการท้ังก�อนกําเนิดและหลังกําเนิด แต�ผู#พิการยังคงต#องการการ
ดูแลเอาใจใส�จากสังคมรอบข#างและคนในครอบครัวจากการสัมภาษณ!ผู#พิการส�วนมากไม�ต#องการ
คําปรึกษาด#านสภาพจิตใจและป.ญหาการดํารงชีวิตท่ีเปNนอยู�ในป.จจุบันแต�ผู#พิการต#องการทํากิจกรรม
เพ่ือพัฒนาจิตใจเช�นกิจกรรมบุญประเพณีท#องถ่ินการมีส�วนร�วมกับสังคมกลุ�มอาชีพชมรมเปNนต#นซ่ึง
เปNนสิทธิคุณค�าและศักด์ิศรีของตนเองเปNนท่ียอมรับในชุมชนผู#พิการส�วนใหญ�ยังมีความรู#สึกไม�เท�า
เทียมกับคนอ่ืนในสังคม ผู#พิการด#านร�างกายได#รับการดูแลเอาใจใส�จากครอบครัวและสังคมทําให#ผู#
พิการไม�เกิดภาวะความเครียดไม�ความรู#สึกว�าเปNนภาระของสังคม ผู#พิการมีความต#องการท่ีจะรวมกลุ�ม
ชมรมเพ่ือทํากิจกรรมร�วมกันในกลุ�มผู#พิการ และมีการเข#าร�วมแสดงความคิดเห็นบ#างในการประชุม
หรือการประชาคมหมู�บ#าน แต�ยังไม�มีส�วนร�วมในการผลักดันแผนงาน โครงการเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู#พิการในการแสดงความคิดเห็นต�อสังคมผู#พิการเสนอให#สังคมดูแลเรื่องท่ีอยู�อาศัย
นอกจากนี้พบว�า ผู#พิการส�วนใหญ�มีฐานะยากจนมีท่ีอยู�อาศัยไม�เอ้ืออํานวยต�อการทํากิจวัตรประจําวัน
และสิ่งท่ีผู#พิการต#องการความช�วยเหลือจากสังคมคือการช�วยเหลือเบ้ียยังชีพให#เพียงพอกับค�าใช#จ�าย
ในการดํารงชีวิตของผู#พิการ ผู#พิการมีความต#องการกายอุปกรณ!ท่ีใช#อํานวยความสะดวกในการทํา
กิจวัตรประจําวันเช�น ไม#เท#าสําหรับผู#พิการ รถเข็น และกายอุปกรณ!อ่ืน ๆ การเข#าถึงประโยชน!จากสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีหน�วยงานราชการหรือเอกชนผู#พิการไม�สามารถใช#ประโยชน!ได#อย�างท่ัวถึง
เนื่องจากมีอยู�อย�างจํากัด สิ่งท่ีผู#พิการต#องการหรือคาดหวังจากหน�วยงานราชการและเอกชนในการ
อํานวยความสะดวกให#แก�ผู#พิการเช�น ห#องน้ําสําหรับผู#พิการ ทางลาด ท่ีนั่งสําหรับผู#พิการ การไป
ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานราชการหรือเอกชนไม�ต#องรอคิวเหมือนคนปกติท่ัวไป สภาพแวดล#อม
ท่ีดีมีผลต�อสุขภาพผู#พิการหมายถึงการได#รับการดูแลเอาใจใส�มีความเปNนอยู�ท่ีเหมาะสมกับการทํา
กิจวัตรประจําวันส�วนใหญ�มีสภาพความเปNนอยู�ตามสภาพฐานะของครอบครัวผู#พิการยังต#องการ
กิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนาท่ีอยู�อาศัยและสภาพแวดล#อม 
 จักรภพ ดุลศิริชัย๑๑๖ ได#ศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการในจังหวัด
ขอนแก�น: กรณีศึกษาบุคคลท่ีมีความบกพร�องทางการเห็น ผลการศึกษาพบว�า การจัดสวัสดิการสังคม
ให#กับบุคคลท่ีมีความบกพร�องทางการเห็นนั้นมี ๓ ข้ันตอน คือ การข้ึนทะเบียนคนพิการ การขอรับ
สิทธิของคนพิการและการใช#สิทธิของคนพิการ สําหรับประเภทการจัดสวัสดิการสังคมให#กับบุคคลท่ีมี
ความบกพร�องทางการเห็นนั้น ประกอบด#วย ๘ ประเภทตามมาตรา ๒๐ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ป.ญหาและความต#องการจะแตกต�างกันออกไปตาม
ประเภทของการใช#สิทธิตามสวัสดิการสังคมนั้น ๆ แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให#กับ
บุคคลท่ีมีความบกพร�องทางการเห็น ได#แก� ๑) มาตรการกฎหมาย ๒) กลไกในการดําเนินงานด#านการ
จัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ ๓) การส�งเสริมและการสนับสนุนด#านงบประมาณและบุคลากร และ 
๔) การรับรู#ข#อมูลข�าวสารในการจัดสวัสดิการสังคม 
 
 

                                                           

 ๑๑๖ จักรภพ ดุลศิริชัย, “การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก�น: กรณีศึกษาบุคคล
ท่ีมีความบกพร�องทางการเห็น”, วารสารวิจัย มข. มส. (บศ.) ๑ (๑), (ม.ค.-เม.ย. ๒๕๖๐): ๔๑ 



 

๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปงานวิจัยการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกาย 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ฐิติกานต! นิยมอดุลย!, สํานักงานการ
วิจัยแห�งชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, ๒๕๕๓) 

การเข#า ถึงสิ่ ง อํานวยความสะดวกของคนพิการใน
หน� ว ย ง านภาครั ฐ คน พิกา รส� วน ใหญ� ใช# บ ริ ก า ร ท่ี
โรงพยาบาล สําหรับหน�วยงานภาคเอกชนใช#บริการท่ี
สวนสาธารณะ ห#องน้ําเปNนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีคน
พิการเข#าถึงมากท่ีสุด ป.ญหาและอุปสรรคต�อการเข#าถึง
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการแบ�งออกเปNน 
๓ ด#าน คือ ด#านการเข#าถึงด#านความเพียงพอ และด#าน
มาตรฐาน 

จิตรา ศิริสมบูรณ!ลาภ, (สํานักงาน
ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห�งชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย!, 
๒๕๕๖) 

รูปแบบการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
ประกอบด#วย สิ่งอํานวยความสะดวกด#านการดํารงชีวิต
ประจําวัน ด#านการศึกษา ด#านสถาป.ตยกรรม อาคาร 
สถานท่ี และบริการขนส�งสาธารณะด#านการทํางาน และ
ประกอบอาชีพ ด#านข#อมูลข�าวสาร การสื่อสาร และสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเปNนบุคคล/สิ่งท่ีทําหน#าท่ีช�วยเหลือ
คนพิการ ซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวกด#านสถาป.ตยกรรม 
อาคาร สถานท่ี และบริการสาธารณะมีความก#าวหน#ามาก
ท่ีสุด 

ธาริกา ศักด์ิเศรษฐ, (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, ๒๕๕๖) 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการให#แก�ผู#สูงอายุของ
องค! ก รปกครองส� ว นท# อ ง ถ่ิ น อํ า เภอสิ ช ลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชได#แก�การจัดทําโครงการอบรมผู#ดูแล
ผู# สู ง อ ายุ ท่ี บ# า นจั ด ต้ั ง ศูน ย! ดู แลผู# สู ง อ ายุ กล า ง วั น
ประชาสัมพันธ!ข#อมูลข�าวสารด#านผู#สูงอายุให#ได#รับทราบ
โดยท่ัวกันและพัฒนาศักยภาพเจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบงาน
ให# มี ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมในการให#บริการ
ผู#สูงอายุ 

อนัญญา เจียนรัมย! (วารสารวิทย
บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร!, 
๒๕๕๗) 

แนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลสนามชัย อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรดําเนินการ ดังนี้ 
๑) จัดให#มีการฝ�กอบรม เพ่ือให#ความรู#ในด#านสุขภาพ
ร�างกาย ด#านจิตใจ ด#านอาชีพ และด#านรายได# ๒) จัดต้ัง
กองทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับคนพิการ ๓) ปรับปรุงท่ีอยู�อาศัย 
สภาพแวดล#อมและจัดสิ่งจําเปNนในชีวิตให#คนพิการ 

  



 

๗๑ 

ตารางท่ี ๒.๕ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สมาน ลอยฟWา และคณะ, (วารสาร
สารสนเทศศาสตร!, ๒๕๕๗)   

ป.ญหาและความต#องการใช#ห#องสมุดของนักศึกษาผู#พิการ
ได#แก�สภาพทางกายภาพของห#องสมุดไม�เอ้ือต�อนักศึกษาผู#
พิการขาดทรัพยากรสารสนเทศสําหรับนักศึกษาผู#พิการไม�
มีบุคลากรท่ีได#รับการฝ�กอบรมเพ่ือให#บริการแก�นักศึกษา
พิการและบริการคอมพิวเตอร!และอินเทอร!เน็ต 

กิตติ ภูพันธ!หงษ!, (ราชธานีวิทยาการ 
ครั้งท่ี ๑, ๒๕๕๙) 

ผู#พิการส�วนใหญ�มีฐานะยากจนมีท่ีอยู�อาศัยไม�เอ้ืออํานวย
ต�อการทํากิจวัตรประจําวันและสิ่งท่ีผู#พิการต#องการความ
ช�วยเหลือจากสังคมคือการช�วยเหลือเบ้ียยังชีพให#เพียงพอ
กับค�าใช#จ�ายในการดํารงชีวิตของผู#พิการ ผู#พิการมีความ
ต#องการกายอุปกรณ!ท่ีใช#อํานวยความสะดวกในการทํา
กิจวัตรประจําวันเช�น ไม#เท#าสําหรับผู#พิการ รถเข็น และ
กายอุปกรณ!อ่ืน ๆ 

จักรภพ ดุลศิริชัย, (วารสารวิจยั มข. 
มส. (บศ.), ๒๕๖๐) 

การจัดสวัสดิการสังคมให#กับบุคคลท่ีมีความบกพร�อง
ทางการเห็นนั้นมี ๓ ข้ันตอน คือ การข้ึนทะเบียนคนพิการ 
การขอรับสิทธิของคนพิการและการใช#สิทธิของคนพิการ 

 
 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับหลักสังคหวัตถุ ๔ เปNนการทบทวนว�ามีใครทําการวิจัย
ท่ีใกล#เคียงท่ีผู#วิจัยทําการวิจัยหรือไม�และได#ผลการวิจัยเปNนอย�างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ท่ีทําเพ่ือให#สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได#อย�างเหมาะสมกับงานของผู#วิจัยดังนี้   
 พระมหากฤษร โชติธมฺโม (คําแสง)๑๑๗ ได#ศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําสามแก#ว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ผล
การศึกษาพบว�า ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําสามแก#ว อําเภอลํา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู�ในระดับมาก โดยมี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๕ เม่ือพิจารณาเปNนรายด#าน พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู�ในระดับมากทุก
ด#าน มีค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน#อยตามลําดับ คือ ด#านสุขภาพมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๐, ด#านสังคมมี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๙, ด#านครอบครัว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๑ และด#านอาชีพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๙ 
๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองลําสามแก#ว อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จําแนกตามป.จจัยส�วนบุคคล 
ได#แก� เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพ พบว�า ประชาชนมีเพศ, อายุ, สถานภาพ, และอาชีพ 
ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําสามแก#ว 

                                                           

 ๑๑๗ พระมหากฤษร โชติธมฺโม (คําแสง), “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ลําสามแก#ว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร*), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน#า (ก). 



 

๗๒ 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ 
 พระครูวินัยธรย่ิงยง ธมฺมวโร (โหมดศิริ)๑๑๘ ได#ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต�อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การบริหารส�วนตําบลบางกะไห อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว�า การให#บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องค!การบริหารส�วนตําบลบางกะไห อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก 
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๑ และเม่ือพิจารณารายละเอียดแต�ละด#าน พบว�า ด#านทาน ด#านป�ยวาจา ด#าน
อัตถจริยา ด#านสมานัตตตา อยู�ในระดับมากเช�นเดียวกัน เม่ือเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การบริการส�วนตําบลบางกะไห อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได# และมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�
ในตําบลบางกะไหท่ีต�างกัน มีความเห็นต�อการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลบางกะไห 
โดยรวมไม�แตกต�างกัน 
 ชัชพงศ* เทียมทันวณิช๑๑๙ ได#ศึกษาเรื่องการนําหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ เพ่ือเสริมสร#าง
ความเข#มแข็งของชุมชนบ#านห#องพอก ตําบลนาคําใหญ� อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว�า 
ความคิดเห็นท่ีมีต�อการนําหลักสังควัตถุธรรม ๔ เพ่ือเสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชนบ#านห#องพอก 
มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย= ๔.๓๘) การนําหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ไปประยุกต!ใช#ในการ
เสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชนบ#านห#องพอกมีผลการประเมินอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๑๙ ผลการวิเคราะห!ความสัมพันธ!ของป.จจัยส�วนบุคคลไม�มีความสัมพันธ!กัน ป.จจัยด#าน
สังคหวัตถุธรรม ๔ กับความเข#มแข็งของชุมชนมีความสัมพันธ!กันในทางบวก ผลการประเมินอยู�ใน
ระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย ๓.๑๙ 
 พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ)๑๒๐ ได#ศึกษาเรื่อง การประยุกต!ใช#หลักสังคหวัตถุ ๔ ใน
การบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลหนองทุ�ม อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว�า ๑) การประยุกต!ใช#หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบล
หนองทุ�ม อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปNนรายด#าน 
พบว�า อยู�ในระดับมากท้ังสี่ด#าน โดยด#านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด#านป�ยวาจา: การพูด การแสดงออก
ด#วยความจริงใจ รองลงมาคือ ด#านทาน : การให#สิ่งของ และให#การช�วยเหลือด#วยความเต็มใจ ด#าน

                                                           

 ๑๑๘ พระครูวินัยธรยิ่งยง ธมฺมวโร (โหมดศิริ), “ความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริหารงานตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การบริหารส�วนตําบลบางกะไห อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” วิทยานิพนธ*พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร*, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๒), หน#า (ก). 
  ๑๑๙ ชัชพงศ! เทียมทันวณิช, “การนําหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ เพ่ือเสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
บ#านห#องพอก ตําบลนาคําใหญ� อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร”, วารสารมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, ป�ท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๒๑๒.  
 

๑๒๐ พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ), “การประยุกต!ใช#หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานขององค!การ
บริหารส�วนตําบลหนองทุ�ม อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, สาขาวิชารัฐศาสตร!การปกครอง, มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร#อยเอ็ด, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอ็ด, ป�ท่ี ๔ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๑๘๔-๑๘๕.  



 

๗๓ 

อัตถจริยา : การทําประโยชน! ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส�วนตัวด#วยความเต็มใจโดยไม�หวังผลตอบแทน 
ส�วนด#านท่ีมีค�าเฉลี่ยน#อยท่ีสุด คือ ด#านสมานัตตตา: การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ๒) ผลการ
เปรียบเทียบ พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการ
ประยุกต!ใช#หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานโดยรวมไม�แตกต�างกัน ๓) ข#อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ประยุกต!ใช#หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลหนองทุ�ม อําเภอวาป�
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงลําดับจากความถ่ีมากไปหาน#อย สามลําดับแรก คือ ควรมีความ
เต็มใจช�วยเหลือผู#อ่ืน ท้ังกําลังกาย กําลังความคิด และให#การช�วยเหลือในการ ทํางานร�วมกับผู#อ่ืน ไม�
เห็นแก�ตัว ควรปฏิบัติหน#าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ โดยคํานึงถึงผลประโยชน!ส�วนรวมเปNนหลัก 
ให#ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� และควรปฏิบัติกับทุก ๆ คนโดยเฉพาะประชาชน ด#วยความเสมอภาค ไม�
เลือกปฏิบัติ 
 เทียรพชร พิมพ*ขุมเหล็ก๑๒๑ ได#ศึกษาเรื่องแนวคิดธรรม ๔ ประการท่ีส�งผลต�อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน�วยกู#ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน! จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว�า ๑) การนําแนวคิดธรรม ๔ ประการ ไปใช#ในการปฏิบัติงานโดยรวมของบุคลากรหน�วยกู#ภัย
มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน! จังหวัดชลบุรี มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู�ในระดับมาก โดยเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน#อยดังนี้ หลักธรรมประจําใจอย�างประเสริฐหรือพรหมวิหาร ๔ หลักธรรมท่ี
นําไปสู�ความสําเร็จในการปฏิบัติงานหรืออิทธิบาท ๔ หลักการครองตนหรือฆราวาสธรรม ๔ และหลัก
ประสานหมู�ชนไว#ในสามัคคีหรือสังคหวัตถุ ๔ ๒) ผลการวิจัยพบว�าการนําแนวคิดธรรม ๔ ประการมา
ใช#ในการปฏิบัติงานของหน�วยกู#ภัย มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน! จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ อายุ    
ระดับการศึกษา สังกัดอาชีพท่ีทํางานประจํา และความคาดหวังของบุคลากรต�อหน�วยกู#ภัย โดยรวม
แตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ยกเว#นด#านประสบการณ!ในการทํางานกู#ภัยและ
รายได#ต�อเดือน มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๓) ผลการวิจัยพบว�าระดับความคิดเห็น
ต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน�วยกู#ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน! จังหวัดชลบุรี มี
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู�ในระดับมากและรายด#านอยู�ในระดับมากท้ังหมด โดยเรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน#อยดังนี้ ภาวะผู#นํา ทรัพยากรท่ีนําเข#าสู�กระบวนการทํางาน กระบวนการทํางาน 
นโยบายและกลยุทธ!ขององค!การ และการบริหารบุคคลในองค!การ ๔) ผลการศึกษาพบว�าระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการนําแนวคิดธรรม ๔ ประการโดยรวม มาใช#ในการปฏิบัติงานท่ีส�งผลต�อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของบุคลากร สามารถอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานได# ๕๔% โดยน้ําหนักความสําคัญของธรรม ๔ ประการ เรียงลําดับได#ดังนี้คือ ๑) หลัก
ประสานหมู�ชนไว#ในสามัคคี ๒) หลักประจําใจอย�างประเสริฐ ๓) หลักท่ีนําไปสู�ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานและ ๔) หลักการครองตนและสามารถสร#างสมการพยากรณ!ในรูปของคะแนนดิบได# 

                                                           

 ๑๒๑ เทียรพชร พิมพ!ขุมเหล็ก, “แนวคิดธรรม ๔ ประการท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน�วยกู#ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน! จังหวัดชลบุรี”, สหศาสตร*ศรีปทุม ชลบุรี, ป�ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-
กันยายน ๒๕๕๓): ๑-๒. 



 

๗๔ 

 พระไทยรัฐ ผันอากาศ๑๒๒ ได#ศึกษาเรื่องการศึกษาการให#บริการตามหลักพุทธธรรม
สังคหวัตถุ ๔ ขององค!การบริหารส�วนตําบลตะขบ อําเภอป.กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
พบว�า ๑) ประชาชนในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลตะขบ อําเภอป.กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มี
ความคิดเห็นว�าองค!การบริหารส�วนตําบลให#บริการตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมอยู�
ในระดับมากเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน#อยเปNนดังนี้ ด#านทาน ด#านสมานัตตา ด#านป�ยวาจา 
และด#านอัตถจริยา ตามลําดับ ๒) ประชาชนท่ีมีเพศต�างกันมีความคิดเห็นต�อการให#การบริการตาม
หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การบริหารส�วนตําบลตะขบโดยภาพรวมแตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ ๓) ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต�างกันมีความคิดเห็นต�อการให#
การบริการตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การบริหารส�วนตําบลไม�แตกต�างกัน  
 
ตารางท่ี ๒.๖ สรุปงานวิจัยหลักสังคหวัตถุ ๔  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหากฤษร โชติธมฺโม (คําแสง), 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙) 

ความคิดเห็นของประชาชนต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําสามแก#ว อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานีตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว�า ประชาชนมี
เพศ, อายุ, สถานภาพ, และอาชีพ ต�างกัน มีความคิดเห็น
ต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองลําสามแก#ว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 

พระครูวินัยธรยิ่งยง ธมฺมวโร (โหมด
ศิริ), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๒) 

การให#บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องค!การบริหารส�วนตําบลบางกะไห อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทราโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต�ละด#านพบว�า ด#านทาน ด#านป�ยวาจา ด#าน
อัตถจริยา ด#านสมานัตตตา อยู�ในระดับมาก 

ชัชพงศ! เทียมทันวณิช, (วารสาร
มนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
๒๕๖๑) 

การนําหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ไปประยุกต!ใช#ในการ
เสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชนบ#านห#องพอกมีผลการ
ประเมินอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๑๙ ผล
การวิเคราะห!ความสัมพันธ!ของป.จจัยส�วนบุคคลไม�มี
ความสัมพันธ!กัน ป.จจัยด#านสังคหวัตถุธรรม ๔ กับความ
เข#มแข็งของชุมชนมีความสัมพันธ!กันในทางบวก ผลการ
ประเมินอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย ๓.๑๙ 

  

                                                           

 ๑๒๒ พระไทยรัฐ ผันอากาศ, “การศึกษาการให#บริการตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การ
บริหารส�วนตําบลตะขบ อําเภอป.กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ ๑ “ก�าว
สู\ทศวรรษท่ี ๒ ของวิทยาลัยนครราชสีมา” (๒๕๕๙): ๕๖๒-๕๖๓.  



 

๗๕ 

ตารางท่ี ๒.๖ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ), 
(วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร#อยเอ็ด, ๒๕๕๘) 

ควรมีความเต็มใจช�วยเหลือผู# อ่ืน ท้ังกําลังกาย กําลัง
ความคิด และให#การช�วยเหลือในการ ทํางานร�วมกับผู#อ่ืน 
ไ ม� เ ห็ น แก� ตั ว  ค ว รป ฏิ บั ติ ห น# า ท่ี อ ย� า ง เ ต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถ โดยคํานึงถึงผลประโยชน!ส�วนรวมเปNนหลัก 
ให#ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� และควรปฏิบัติกับทุก ๆ คน
โดยเฉพาะประชาชน ด#วยความเสมอภาค ไม�เลือกปฏิบัติ 

เทียรพชร พิมพ!ขุมเหล็ก, (สหศาสตร!
ศรีปทุม ชลบุรี, ๒๕๕๓) 

การนําแนวคิดธรรม ๔ ประการโดยรวม มาใช#ในการ
ปฏิบัติงานท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของบุคลากร สามารถอธิบายการผันแปรของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได# ๕๔% โดยน้ําหนัก
ความสําคัญของธรรม ๔ ประการ เรียงลําดับได#ดังนี้คือ 
๑) หลักประสานหมู�ชนไว#ในสามัคคี ๒) หลักประจําใจ
อย�างประเสริฐ ๓) หลักท่ีนําไปสู�ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานและ ๔) หลักการครองตนและสามารถสร#าง
สมการพยากรณ!ในรูปของคะแนนดิบได# 

พระไทยรัฐ ผันอากาศ, (วารสาร
วิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ ๑ 
“ก#าวสู�ทศวรรษท่ี ๒ ของวิทยาลัย
นครราชสีมา”, ๒๕๕๙) 

ความคิดเห็นว�าองค!การบริหารส�วนตําบลให#บริการตาม
หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก
เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน#อยเปNนดังนี้ ด#านทาน 
ด# านสมานัตตา ด# านป�ยวาจา และด# าน อัตถจริยา 
ตามลําดับ  

 
 ๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการองค*กรท่ีดี 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีเปNนการทบทวนว�ามีใคร
ทําการวิจัยท่ีใกล#เคียงท่ีผู#วิจัยทําการวิจัยหรือไม�และได#ผลการวิจัยเปNนอย�างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
กับงานวิจัยท่ีทําเพ่ือให#สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได#อย�างเหมาะสมกับงานของผู#วิจัยดังนี้    
 กิตติ์ร วี เลขะกุล๑๒๓ ได# ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค!การท่ีส�งผลต�อ
ประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว�า ๑) ระดับธรรมาภิ
บาลของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทยในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ= ๔.๐๙) เม่ือพิจารณา
เปNนรายด#าน พบว�า ด#านหลักความโปร�งใส (Χ=๔.๒๗) ด#านหลักความรับผิดชอบ (Χ=๔.๒๕) ด#าน
หลักนิติธรรม (Χ=๔.๒๓) และด#านหลักคุณธรรม (Χ=๔.๒๓) อยู�ในระดับมากท่ีสุด ส�วนด#านหลักการ
มีส�วนร�วม (Χ=๔.๒๑) ด#านหลักการบริหารจัดการ (Χ=๔.๐๖) ด#านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย! 

                                                           

 ๑๒๓ กิตติ์รวี เลขะกุล, “ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค!การท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลองค!การของเทศบาล
ในเขตภาคใต#ของประเทศไทย”, หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน (มหาวิทยาลัยหาดใหญ�, ๒๕๖๑), หน#า ๓-๔.  



 

๗๖ 

(Χ=๔.๐๓) ด#านหลักความคุ#มค�า (Χ=๓.๙๗) ด#านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Χ=
๓.๘๙) และด#านหลักองค!กรแห�งการเรียนรู# (Χ=๓.๗๘) อยู�ในระดับมาก ๒) ระดับวัฒนธรรมองค!การ
ของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทยในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ=๓.๘๗) เม่ือพิจารณาเปNน
รายด#าน พบว�า ด#านวัฒนธรรมส�วนร�วม (Χ=๓.๙๐) ด#านวัฒนธรรมการปรับตัว (Χ=๓.๘๙) ด#าน
วัฒนธรรมพันธกิจ (Χ=๓.๘๙) และด#านวัฒนธรรมเอกภาพ (Χ=๓.๘๑) อยู�ในระดับมาก 3) ระดับ
ประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทยในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ=
๓.๘๗) เม่ือพิจารณาเปNนรายด#าน พบว�า ด#านคุณภาพการให#บริการ (Χ=๔.๐๕) ด#านประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ (Χ=๓.๙๖) ด#านการพัฒนาองค!กร (Χ=๓.๘๒) และด#านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานราชการ (Χ=๓.๖๘) อยู�ในระดับมาก ๔) ป.จจัยด#านธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมองค!การท่ี
เข#าสมการถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) มีความ 
สัมพันธ!กับประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทยอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๐๑ โดยวัฒนธรรมพันธกิจส�งผลต�อประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของ
ประเทศไทย อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๑ ส�วนธรรมาภิบาลด#านหลักการบริหารจัดการ
ส�งผลต�อประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทย อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ โดยสามารถร�วมกันอธิบายประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทย
ได#ร#อยละ ๕๖.๘๐ (R2=.568) 
 ศรีสกุล เจริญศรี๑๒๔ ได#ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค!การกับประสิทธิผล
องค!การของหน�วยงานในสังกัดสํานักงานผู#บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ผลการศึกษาพบว�า ระดับ    
ธรรมาภิบาล ระดับวัฒนธรรมองค!การ และระดับประสิทธิผลองค!การของหน�วยงานในสังกัด
สํานักงานผู#บัญชาการตํารวจแห�งชาติอยู�ในระดับสูง ป.จจัยด#านธรรมาภิบาล และป.จจัยด#านวัฒนธรรม
องค!การ มีความสัมพันธ!เชิงบวกกับประสิทธิผลองค!การของหน�วยงานในสังกัดสํานักงานผู#บัญชาการ
ตํารวจแห�งชาติ โดยมีค�าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ ป.จจัยด#านธรรมาภิบาล และป.จจัยด#าน
วัฒนธรรมองค!การ สามารถร�วมกันทํานายประสิทธิผลองค!การของหน�วยงานในสังกัดสํานักงานผู#
บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ได#ร#อยละ ๗๘.๗ โดยมีค�าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ 
 ไพโรจน* วงศ*วิภานนท* และคณะ๑๒๕ ได#ศึกษาวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลในองค!การของรัฐ: 
กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย ผลการศึกษาพบว�า ด#านกลไกภายนอกองค!การเช�นกฎระเบียบของ
รัฐวิสาหกิจ ป.ญหาโครงสร#างและกลไกภายในองค!การล#วนมีบทบาทท่ีคล#าย ๆ กันขณะเดียวกันก็มี
ความแตกต�างกันมากบ#าง น#อยบ#างในการกําหนดและมีธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจท้ังเจ็ดแห�ง กลไก
ภายนอกองค!การท่ีสําคัญได#แก� กฎระเบียบท่ีทําให#รัฐวิสาหกิจมีข#อจํากัดในการทํางานไม�เอ้ือหรือไม�
เกิดแรงจูงใจให#ทํางานอย�างมีประสิทธิผล รัฐวิสาหกิจได#สิทธิประโยชน!หลายอย�างเหนือเอกชนทําให#
การแข�งขันมีความไม�เท�าเทียมกัน รัฐวิสาหกิจมักไม�มีวัตถุประสงค!ท่ีชัดเจนหรือมีหลายเปWาหมายท่ีขัด

                                                           

 
๑๒๔ ศรีสกุล เจริญศรี, “ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค!การ กับประสิทธิผลองค!การของหน�วยงานใน

สังกัดสํานักงานผู#บัญชาการตํารวจแห�งชาติ”, วารสารช\อพะยอม, ป�ท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน, ๒๕๕๙): 
๔๗. 
 ๑๒๕ ไพโรจน! วงศ!วิภานนท! และคณะ, “ธรรมาภิบาลในองค!กรของรัฐ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย”, 
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔), หน#า ๑-๓๓. 



 

๗๗ 

กันเองจนทําให#ทุกฝ�ายไม�สามารถประเมินประสิทธิผลได#อย�างเปNนวัตถุวิสัย ไม�สามารถทําให#
คณะกรรมการฯ และผู#บริหารต#องรับผิดชอบต�อการตัดสินใจและการดําเนินงานโดยเฉพาะเม่ือมีการ
ทํางานท่ีผิดพลาด มีการทับซ#อนขององค!การหรือบุคคลในฝ�ายกํากับดูแลกับฝ�ายท่ีดําเนินงานทําให#
ขาดความโปร�งใส ขณะเดียวกันมีการแทรกแซงการดําเนินงานของฝ�ายการเมืองรัฐวิสาหกิจมีป.ญหา
โครงสร#างท่ีขาดเจ#าของท่ีแท#จริง รัฐวิสาหกิจจึงเหมือนเปNนของทุกคนและไม�เปNนของใครเลย ในเวลา
เดียวกันไม�มีใครใส�ใจเดือดเนื้อร#อนใจในป.ญหาของรัฐวิสาหกิจทําให#ฝ�ายการเมืองเข#ามาแสวงหา
ประโยชน!โดยประชาชนไม�สามารถควบคุมหรือตรวจสอบได# ด#านกลไกภายในองค!การในส�วนของการ
เป�ดเผยข#อมูลแม#ว�ารัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการในรูปท่ีเปNนบริษัทจํากัด (มหาชน) ผู# มีส�วนได#เสีย
โดยเฉพาะผู#ถือหุ#นจะเข#าถึงข#อมูลได#รวดเร็วกว#างขวาง แต�ป.ญหาท่ีมีร�วมกันทุกแห�งท่ีพบในการศึกษาก็
คือกระบวนการการได#มาของคณะกรรมการฯ ยังมีลักษณะของการตอบแทนทางการเมืองสูงมาก 
และคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ นั้นพบว�า กรรมการส�วนใหญ�ขาดความรู#ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ!ท่ีตรงและเหมาะกับงาน หรือวัตถุประสงค!ขององค!การมีกรรมการท่ีเปNนข#าราชการเกิน
ความจําเปNนทําให#ภาพรวมของคณะกรรมการฯ เปNนภาระและเปNนต#นทุนมากกว�าการเปNนประโยชน!
หรือเปNนสินทรัพย!ต�อองค!การ กระบวนการคัดเลือกการกําหนดค�าตอบแทนและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการฯ มีป.ญหาการทับซ#อนของผลประโยชน!ค�อนข#างมากคณะกรรมการฯ ส�วนใหญ�ขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานหรือการตัดสินใจท่ีผิดพลาด นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว�าในการปฏิบัติแก�
ผู#มีส�วนได#เสีย ผู#ถือหุ#นรายย�อยมักได#รับความไม�เปNนธรรมจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ�งตอบสนอง
นโยบายของฝ�ายการเมืองและสังคม 
  ชัญญา ล้ีศัตรูพ\าย๑๒๖ ได#ศึกษาเรื่องการทํางานของเจ#าหน#าท่ีเทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานคร
ภายใต#ระบบการบริหารจัดการแนวใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล ผลการศึกษาพบว�า พฤติกรรมการ
ทํางานภายใต#ระบบการบริหารจัดการแนวใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล ได#รับอิทธิพลทางบวก โดยตรง
จากเจตคติของพฤติกรรมการทํางาน ภายใต#ระบบการบริหารจัดการแนวใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล 
การมีแบบอย�างในการทํางานและความพึงพอใจในงาน และได#รับอิทธิพลทางบวกโดยอ#อมจาก
ลักษณะมุ�งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม การมีแบบอย�างในการทํางาน และได#รับอิทธิพล
ทางลบโดยอ#อมจากการรับรู#ความสัมพันธ!ระบบอุปถัมภ!ผ�านเจตคติต�อพฤติกรรมการทํางานภายใต#
ระบบการบริหารจัดการแนวใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล และได#รับอิทธิพลทางบวกโดยอ#อมจากการ
รับรู#ความยุติธรรมในองค!การผ�านความพึงพอใจในการทํางานเจตคติต�อพฤติกรรมการทํางานภายใต#
ระบบการบริหารจัดการแนวใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล ได#รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากลักษณะมุ�ง
อนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรมการมีแบบอย�างในการทํางาน และอิทธิพลทางลบโดยตรงจาก
การรับรู#ความสัมพันธ!ระบบอุปถัมภ!ซ่ึงตัวแปรท้ังหมดร�วมกันสามารถอธิบายเจตคติต�อพฤติกรรมการ
ทํางานภายใต#ระบบการบริหารจัดการแนวใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล ความพึงพอใจในการทํางาน 
ได#รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการรับรู#ความยุติธรรมในองค!การ และได#รับอิทธิพลทางลบโดยตรง
จากความขัดแย#งในบทบาท 

                                                           

 ๑๒๖ ชัญญา ลี้ศัตรูพ�าย, “การทํางานของเจ#าหน#าท่ีเทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใต#ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล”, วารสารพฤติกรรมศาสตร*, ป�ท่ี ๑๕ ฉบับ ๑ (กันยายน ๒๕๕๒): 
๑๗๙-๑๘๐. 



 

๗๘ 

  อุทัย จันทรรัตนกานต*๑๒๗ ได#ศึกษาเรื่องหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว�า ๑) หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด#านพบว�าหลักความโปร�งใสอยู�ใน
ระดับมากท่ีสุดรองลงมาได#แก�หลักความรับผิดชอบหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักการมีส�วนร�วมและ
หลักความคุ#มค�าตามลําดับ ๒) ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยภาพ
รวมอยู�ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด#านพบว�า ด#านคุณภาพการให#บริการอยู�ในระดับมากท่ีสุด
รองลงมาได#แก�ด#านการพัฒนาองค!กรด#านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและด#านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการตามลําดับ ๓) หลักธรรมาภิบาลส�งผลเชิงบวกต�อประสิทธิผลของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยหลักความโปร�งใสส�งผลเชิง
บวกต�อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสูงสุดและหลักนิติธรรมส�งผลเชิง
บวกต�อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีตํ่าสุดโดยท่ีสามารถพยากรณ!
ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได#ร#อยละ ๖๘.๒๐ 
 ประจักษ* โคชะถา๑๒๘ ได# ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค!การและธรรมาภิบาลท่ีส�งผลต�อ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคเหนือ ผล
การศึกษาพบว�า ๑) ระดับวัฒนธรรมองค!การ ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคเหนือ แต�ละด#านมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับสูง ๒) วัฒนธรรม
องค!การ ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลโรงเรียนในภาพรวมมีความสัมพันธ!เชิงบวกต�อกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ๓) วัฒนธรรมองค!การมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลโรงเรียนในระดับตํ่าอย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (y=0.286, p<.01) และธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลโรงเรียนในระดับสูงอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (y=0.675, p<.01) ๔) วัฒนธรรมองค!การและธรรมาภิบาลสามารถอธิบายหรือทา
นายประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคเหนือใน
ระดับสูงมากได#ร#อยละ ๙๐.๕ (R2=0.905) และ ๕) ตัวแบบสมการโครงสร#างมีความสอดคล#องกับ
ข#อมูลเชิงประจักษ! มีค�า Chi-square เท�ากับ ๕๐๑.๒๑ ค�าดัชนี Chi-square/df เท�ากับ ๔.๕๒ ค�า
ดัชนี RMSEA เท�ากับ ๐.๑๐ ค�าดัชนี CFI เท�ากับ ๐.๖๖ ค�าดัชนี NNFI (TLI) เท�ากับ ๐.๙๘ และค�า
ดัชนี SRMR เท�ากับ ๐.๐๒  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๑๒๗ อุทัย จันทรรัตนกานต!, “หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี”, JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE, ป�ท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (พ.ค.–ส.ค. ๒๕๖๐): ๑๑๙. 
 ๑๒๘ ประจักษ! โคชะถา, “วัฒนธรรมองค!การและธรรมาภิบาลท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคเหนือ”, วารสารครุศาสตร*อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ป�ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๑๖-๑๑๗. 



 

๗๙ 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยการบริหารจัดการองค!กรท่ีดี  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

กิตต์ิรวี เลขะกุล, (หลักสูตรปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน, มหาวิทยาลัยหาดใหญ�, 
๒๕๖๑) 

ป.จจัยด#านธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมองค!การท่ีเข#า
สมการถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน มีความสัมพันธ!
กับประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของ
ประเทศไทยอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๑ โดย
ธรรมาภิบาลด#านหลักการบริหารจัดการส� งผลต�อ
ประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของ
ประเทศไทย อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดย
สามารถร�วมกันอธิบายประสิทธิผลองค!การของเทศบาล
ในเขตภาคใต#ของประเทศไทยได#ร#อยละ ๕๖.๘๐ (R2=.
568) 

ศรีสกุล เจริญศรี, (วารสารช�อพะยอม, 
๒๕๕๙) 

ป.จจัยด#านธรรมาภิบาล และป.จจัยด#านวัฒนธรรมองค!การ 
สามารถร�วมกันทํานายประสิทธิผลองค!การของหน�วยงาน
ในสังกัดสํานักงานผู#บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ได#ร#อยละ 
๗๘.๗ โดยมีค�าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ 

ไพโรจน! วงศ!วิภานนท! และคณะ, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔) 

ด#านกลไกภายนอกองค!การเช�นกฎระเบียบของรัฐวิสาหกิจ 
ป.ญหาโครงสร#างและกลไกภายในองค!การล#วนมีบทบาทท่ี
คล#าย ๆ กันขณะเดียวกันก็มีความแตกต�างกันมากบ#าง 
น#อยบ#างในการกําหนดและมีธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ
ท้ังเจ็ดแห�ง 

ชัญญา ลี้ศัตรูพ�าย, (วารสาร
พฤติกรรมศาสตร!, ๒๕๕๒) 

พฤติกรรมการทํางานภายใต#ระบบการบริหารจัดการแนว
ใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล ได#รับอิทธิพลทางบวกโดยตรง
จากเจตคติของพฤติกรรมการทํางาน ภายใต#ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม�ตามหลักธรรมาภิบาล การมี
แบบอย�างในการทํางานและความพึงพอใจในงาน 

อุทัย จันทรรัตนกานต!, (JOURNAL 
OF NAKHONRATCHASIMA 
COLLEGE, ๒๕๖๐) 

หลักธรรมาภิบาลส�งผลเชิงบวกต�อประสิทธิผลของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยหลักความโปร�งใส
ส�งผลเชิงบวกต�อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดปทุมธานีสูงสุดและหลักนิติธรรมส�งผลเชิง
บวกต�อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
ปทุมธานีตํ่าสุดโดยท่ีสามารถพยากรณ!ประสิทธิผลของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได#ร#อยละ 
๖๘.๒๐ 

  
 



 

๘๐ 

ตารางท่ี ๒.๗ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ประจักษ! โคชะถา, (วารสารครุศาสตร!
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๙) 

ระดับวัฒนธรรมองค!การ ธรรมาภิบาลและประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตภาคเหนือแต�ละด#านมีค�า เฉลี่ยอยู� ใน
ระดับสูง วัฒนธรรมองค!การ ธรรมาภิบาลและประสิทธิผล
โรงเรียนในภาพรวมมีความสัมพันธ!เชิงบวกต�อกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

 
 ๒.๗.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับป'จจัยการบริหาร 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับป.จจัยการบริหารเปNนการทบทวนว�ามีใครทําการวิจัยท่ี
ใกล#เคียงท่ีผู#วิจัยทําการวิจัยหรือไม�และได#ผลการวิจัยเปNนอย�างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ี
ทําเพ่ือให#สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได#อย�างเหมาะสมกับงานของผู#วิจัยดังนี้     
  วาสนา เจริญสอน๑๒๙ ได#ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค!การ
บริหารส�วนตําบลในประเทศไทย มีวัตถุประสงค!เพ่ือศึกษา (๑) ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษาขององค!การบริหารส�วนตําบล (๒) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ขององค!การบริหารส�วนตําบลจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน�ง และประสบการณ!การ
ทํางาน (๓) ป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการการศึกษาขององค!การบริหารส�วนตําบล (๔) เพ่ือ
นําเสนอแนวการบริหารรัฐกิจท่ีส�งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาขององค!การบริหารส�วนตําบลใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว�า ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค!การบริหาร
ส�วนตําบลในประเทศไทยในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ป.จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาขององค!การบริหารส�วนตําบล ได#แก� ระดับการศึกษา ป.จจัยด#านการบริหาร 
ด#านภาวะผู#นํา ด#านการวางแผนกลยุทธ! ด#านเทคนิคการบริหาร ด#านการบริหารทรัพยากรมนุษย! การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และการใช#ภูมิป.ญญาท#องถ่ินเพ่ือการศึกษา 
 ฉัตรา โพธิ์พุ\ม ๑๓๐ ได#ศึกษาเรื่องป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว 
(องค!การมหาชน) ผลการวิจัยพบว�า ระดับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว (องค!การมหาชน) 
อยู�ในระดับมาก ท้ังด#านผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจภาครัฐ และด#านประโยชน!สุขต�อประชาชน ป.จจัยท่ีมี
ความสัมพันธ!กับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว (องค!การมหาชน) ประกอบด#วย ป.จจัยส�วน
บุคคล ในด#านตามตําแหน�งวิชาชีพ ป.จจัยด#านแรงจูงใจ ด#านวัฒนธรรมองค!การ ด#านการบังคับบัญชา
และอํานาจการตัดสินใจ ด#านโครงสร#างองค!การ ด#านภาวะผู#นํา และด#านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว (องค!การมหาชน) ประกอบด#วย ในด#าน
ป.จจัยส�วนบุคคลคือ ความแตกต�างด#านตําแหน�งวิชาชีพ อายุงาน และรายได# ส�วนป.จจัยอีก ๕ ด#าน ท่ี

                                                           

 ๑๒๙ วาสนา เจริญสอน, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค!การบริหารส�วนตําบลใน
ประเทศไทย”, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอีสเทิร!นเอเชีย, ๒๕๕๒), หน#า ๓๓. 

 ๑๓๐ ฉัตรา โพธ์ิพุ�ม, “ป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว(องค!การมหาชน)”, 
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห\งประเทศไทย (สสอท.), ป�ท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๘): ๑๑๒. 



 

๘๑ 

ส�งผลต�อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว (องค!การมหาชน) พบว�า ป.จจัยด#านโครงสร#าง
องค!การส�งผลต�อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว (องค!การมหาชน) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ด#านบริหารทรัพยากรบุคคล ด#านการบังคับบัญชาและอํานาจการตัดสินใจ ด#านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และด#านภาวะผู#นํา ตามลําดับ ป.ญหาอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดคือ ด#านการบริหารทรัพยากร
บุคคล รองลงมาคือด#านวัฒนธรรมองค!การ ส�วนด#านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และด#านโครงสร#าง
องค!การมีสัดส�วนเท�ากัน  
 สุรจิต อุดมสัตย*๑๓๑ ได#ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการป.จจัยเพ่ือพัฒนาความผูกพันต�อองค!การ
ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค!เพ่ือ ๑) ศึกษาป.จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อ
ความผูกพันต�อองค!การของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย ๒) ศึกษาระดับความผูกพัน
ต�อองค!การ ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย และ ๓) สร#างรูปแบบ (Model) การ
จัดการป.จจัยในการสร#างความผูกพันต�อองค!การของสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย ผลการ
วิเคราะห!รูปแบบการจัดการป.จจัยในการสร#างความผูกพันต�อองค!การของสถาบันการพลศึกษาใน
ประเทศไทย ผลการวิเคราะห!พบว�าความผูกพันต�อองค!การของสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย
ได#รับอิทธิพลทางตรงจาก ภาวะผู#นํา (β = ๐.๘๖) การรับรู#ความยุติธรรมในองค!การ (β = ๐.๕๒) 
บรรยากาศองค!การ (β = ๐.๑๑) และวัฒนธรรมองค!การ (β = ๐.๐๘) ตามลําดับ ในขณะท่ีภาวะผู#นํา
ต�อองค!การของสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทยจะได#รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู#ความ
ยุติธรรมในองค!การ (๐.๖๑) บรรยากาศองค!การ (๐.๒๓) และวัฒนธรรมองค!การ (๐.๑๗) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยป.จจัยการบริหาร  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วาสนา เจริญสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร!นเอเชีย, ๒๕๕๒) 

๑) ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของ
องค!การบริหารส�วนตําบล (๒) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการศึกษาขององค!การบริหารส�วน
ตําบลจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน�ง 
และประสบการณ!การทํางาน (๓) ป.จจัยท่ีส�งผลต�อการ
บริหารจัดการการศึกษาขององค!การบริหารส�วนตําบล 

ฉัตรา โพธิ์พุ�ม, (วารสารวิชาการ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห�ง
ประเทศไทย (สสอท.), ๒๕๕๘) 

ป.จจัยท่ีมีความสัมพันธ!กับการบริหารงานของโรงพยาบาล
บ#านแพ#ว (องค!การมหาชน) ประกอบด#วย ป.จจัยส�วน
บุคคล ในด#านตามตําแหน�งวิชาชีพ ป.จจัยด#านแรงจูงใจ 
ด#านวัฒนธรรมองค!การ ด#านการบังคับบัญชาและอํานาจ
การตัดสินใจ ด#านโครงสร#างองค!การ ด#านภาวะผู#นํา และ
ด#านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

                                                           

 ๑๓๑ สุรจิต อุดมสัตย!, “รูปแบบการจัดการป.จจัยเพ่ือพัฒนาความผูกพันต�อองค!การของบุคลากร
สถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ป�ท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๖๐.  



 

๘๒ 

ตารางท่ี ๒.๘ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สุรจิต อุดมสัตย!, (วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
๒๕๕๘) 

ความผูกพันต�อองค!การของสถาบันการพลศึกษาใน
ประเทศไทยได#รับอิทธิพลทางตรงจาก ภาวะผู#นํา (β = 
๐.๘๖) การรับรู#ความยุติธรรมในองค!การ (β = ๐.๕๒) 
บรรยากาศองค!การ (β = ๐.๑๑) และวัฒนธรรมองค!การ 
(β = ๐.๐๘) ตามลําดับ ในขณะท่ีภาวะผู#นําต�อองค!การ
ของสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทยจะได#รับอิทธิพล
ทางตรงจากการรับรู#ความยุติธรรมในองค!การ (๐.๖๑) 
บรรยากาศองค!การ (๐.๒๓) และวัฒนธรรมองค!การ 
(๐.๑๗) ตามลําดับ 

  
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ” ผู#วิจัยได#สังเคราะห!แนวคิด 
ทฤษฎี เพ่ือเปNนกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยสรุปท่ีมาของแต�ละตัวแปรดังนี้  
 ๑. สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย ในครั้งนี้ได#จากการ
สังเคราะห!แนวคิด ทฤษฎีของสํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย!, คู�มือสิทธิของคนพิการ, (๒๕๕๔) ประกอบด#วย  
  ๑) สวัสดิการเบ้ียคนพิการ  
  ๒) การแพทย!และสุขภาพ 
  ๓) การศึกษา 
  ๔) การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย 
  ๕) การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก  
  ๖) การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ 
  ๗) การมีงานทํา 
  ๘) บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ 
 ๒. หลักสังคหวัตถุ ๔ ในครั้งนี้ ได#สังเคราะห!จาก พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๓๙), พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔), พระพรหมคุณาภรณ! 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน! ฉบับประมวลศัพท! (๒๕๕๔), สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
(วาศน! วาสโน), สังคหวัตถุ ๔, (๒๕๒๘) ประกอบด#วย  
   ๑) โอบอ#อมอารี  
  ๒) วจีไพเราะ  
  ๓) สงเคราะห!ประชาชน  
  ๔) วางตนพอดี 



 

๘๓ 

 ๓. การบริหารจัดการองค!กรท่ีดี ในครั้งนี้ได#จากการสังเคราะห!แนวคิด ทฤษฎีของสถาบัน
ราชประชาสมาสัย, ธรรมาภิบาลบันดาลสุข, (๒๕๔๙) ประกอบด#วย  
  ๑) เคารพและปฏิบัติตามกติกา  

๒) เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน  
๓) ยืนหยัดความโปร�งใส  
๔) เต็มใจมีส�วนร�วม  
๕) เน#นความรับผิดชอบ  
๖) ประกอบด#วยความคุ#มค�า 

 ๔. ป.จจัยการบริหาร ในครั้งนี้ได#จากการสังเคราะห!ทฤษฎีของ Luther, Gulick and 
Lydall Urwick, (1973) ประกอบด#วย  
  ๑) การวางแผน  
   ๒) การจัดองค!การ  
  ๓) การบังคับบัญชาสั่งการ  
  ๔) การประสานงาน  
  ๕) การควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘๔ 

 กรอบแนวคิดท่ีได#จากการสังเคราะห!ประกอบด#วยตัวแปรต#น และตัวแปรตามดังนี้ 
 
   ตัวแปรต#น (Independent Variables)       ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การบริหารจัดการองค*กรท่ีดี 
๑. เคารพและปฏิบัติตามกติกา  
๒. เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน  
๓. ยืนหยัดความโปร�งใส  
๔. เต็มใจมีส�วนร�วม  
๕. เน#นความรับผิดชอบ  
๖. ประกอบด#วยความคุ#มค�า 

ป'จจัยการบริหาร  
๑. การวางแผน  
๒. การจัดองค!การ  
๓. การบังคับบัญชาสั่งการ  
๔. การประสานงาน  
๕. การควบคุม 

สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือทางร\างกาย 

๑. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ  
๒. การแพทย!และสุขภาพ 
๓. การศึกษา 
๔. การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย 
๕. การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
๖. การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะ
สําหรับคนพิการ 
๗. การมีงานทํา 
๘. บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ 

หลักสังคหวัตถุ ๔ 
๑. โอบอ#อมอารี (ทาน)  
๒. วจีไพเราะ (ป�ยวาจา) 
๓. สงเคราะห!ประชาชน (อัตถจริยา)  
๔. วางตนพอดี (สมานัตตตา) 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษา
ป-จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน การวิจัยในครั้งนี้
เป5นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หลังจากนั้นนําข�อมูลที่ได�จากการ
สังเคราะห�นํามาสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันผลการศึกษา และ
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด�วยกระบวนการต�าง ๆ ดังต�อไปนี้  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข�อมูล  
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๓.๑ กลุ�มเปVาหมาย/ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข�อมูล  
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห�ข�อมูล 
  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 เพ่ือให�การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป5นไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผู�วิจัยได� 
กําหนดรูปแบบการวิจัย โดยใช�การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ�งเน�นการ
วิเคราะห�ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ�มเดียวศึกษาสภาวการณ�
โดยไม�มีการทดลอง (The One Shot Non-Experiment Case Study)   
  
 



 
๘๖

๓.๒ ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ"มตัวอย"าง 
  ๑) ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย คือ เจ�าหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
กํากับดูแลคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ แบ�งแยกตามเขตอํานาจการปกครองท้ัง ๖ อําเภอ 
จํานวนผู�พิการรวมท้ังสิ้น ๒,๓๗๒ คน๑  
  ๒) กลุ"มตัวอย"าง 

 ๒.๑) การกําหนดขนาดตัวอย�าง  
 การกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�าง ผู�วิจัยใช�การคํานวณหาขนาดของกลุ�มตัวอย�าง

โดยใช�สูตรของ Taro Yamane๒  
 

 สูตร 
 
 

 เม่ือ   N    =   จํานวนประชากรท้ังหมด  
           n   =   ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง  

 e   =   ค�าความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�างกําหนดให�มีค�าเท�ากับ 
๐.๐๕ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕%  
 แทนค"าในสูตร   

 n   =          
 

              n   =                   
 

 n   =      ๓๔๒ คน 
 ขนาดกลุ�มตัวอย�างของเจ�าหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกํากับดูแล
คนพิการในจังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้มี จํานวน ๓๔๒ ตัวอย�าง  

  ๒.๒) การสุ�มตัวอย�างผู�วิจัยเลือกใช�วิธีสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอนโดย 
    ข้ันตอนท่ี ๑ สุ�มตัวอย�างแบบแบ�งกลุ�ม (Cluster Random Sampling) โดย
การจัดแบ�งกลุ�มประชากรซ่ึงเป5นเจ�าหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกํากับดูแลคนพิการใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ�งกลุ�มตามเขตอํานาจการปกครองท้ัง ๖ อําเภอ และใช�วิธีการสุ�มตัวอย�าง
แบบแบ�งตามสัดส�วน (Proportional) คํานวณจากสูตร ดังนี้ 

จํานวนตัวอย�างในแต�ละกลุ�ม = จํานวนตัวอย�างท้ังหมด X จํานวนประชากรแต�ละกลุ�ม 
                                            จํานวนประชากรท้ังหมด 

                                                           

 ๑ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�จังหวัดสมุทรปราการ, หน"วยงานรับผิดชอบคน
พิการ, [ออนไลน�], แหล�งท่ีมา: http://www.samutprakan.m-society.go.th/ [๒๔ กันยายน ๒๕๖๒].  
 ๒ Yamane, T., Statistic: An Introductory Analysis, 3rd ed, (New York: Harper and Row 
1973), p. 125. 

n    =           N 
     1 + N (e)2  

 

          ๒,๓๗๒ 
   ๑+๒,๓๗๒(๐.๐๕)๒ 

         ๒,๓๗๒ 
         ๖.๙๓ 



 
๘๗

 การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน แสดงไว�ในตารางท่ี ๓.๑ 
 
ตารางท่ี ๓.๑ การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน  

ลําดับท่ี ช่ือหน"วยงาน 
(องค=กรปกครองส"วนท>องถ่ิน) 

จํานวน
ประชากร 

สัดส"วน จํานวนกลุ"ม
ตัวอย"าง 

๑ เมืองสมุทรปราการ ๔๖๗ ๓๔๒x๔๖๗ 
๒,๓๗๒ 

๖๗ 

๒ บางบ�อ ๓๑๓ ๓๔๒x๓๑๓ 
๒,๓๗๒ 

๔๕ 

๓ บางพลี ๓๗๐ ๓๔๒x๓๗๐ 
๒,๓๗๒ 

๕๔ 

๔ พระประแดง ๓๔๒ ๓๔๒x๓๔๒ 
๒,๓๗๒ 

๔๙ 

๕ พระสมุทรเจดีย� ๔๖๗ ๓๔๒x๔๖๗ 
๒,๓๗๒ 

๖๗ 

๖ บางเสาธง  ๔๑๓ ๓๔๒x๔๑๓  
๒,๓๗๒ 

๖๐ 

 รวมประชากร ๒,๓๗๒ รวมกลุ"มตัวอย"าง ๓๔๒ 
  
    ข้ันตอนท่ี ๒ จากนั้นใช�วิธีสุ�มตัวอย�างแบบอย�างง�าย (Simple Random 
Sampling) ด�วยวิธีการจับฉลากจนกระท่ังครบตัวอย�างตามท่ีต�องการ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช>ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน ๒ ชนิด ได�แก� 
  ๑) แบบบันทึกเอกสาร (Document Recording Forms) เป5นเครื่องมือท่ีใช�ใน
การศึกษาประสิทธิผลของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ  
  ๒) แบบสอบถาม (Questionnaires) เป5นเครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
แบ�งเป5น ๕ ส�วน    
    ส�วนท่ี ๑ สอบถามเก่ียวกับป-จจัยส�วนบุคคล ประกอบด�วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน เป5นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
จํานวน ๕ ข�อ 

    ส�วนท่ี ๒ สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด�วย
ข�อคําถามท้ังหมด ๒๐ ข�อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  

    ๑) โอบอ�อมอารี         จํานวน ๕ ข�อ 
    ๒) วจีไพเราะ     จํานวน ๕ ข�อ 



 
๘๘

     ๓) สงเคราะห�ประชาชน   จํานวน ๕ ข�อ 
     ๔) วางตนพอดี    จํานวน ๕ ข�อ 
     ส�วนท่ี ๓ สอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี ประกอบด�วยข�อ

คําถามท้ังหมด ๒๔ ข�อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
    ๑) เคารพและปฏิบัติตามกติกา        จํานวน ๔ ข�อ 
    ๒) เมตตาธรรมต�อผู�อ่ืน    จํานวน ๔ ข�อ 
     ๓) ยืนหยัดความโปร�งใส   จํานวน ๔ ข�อ 
     ๔) เต็มใจมีส�วนร�วม    จํานวน ๔ ข�อ 
    ๕) เน�นความรับผิดชอบ   จํานวน ๔ ข�อ 
     ๖) ประกอบด�วยความคุ�มค�า   จํานวน ๔ ข�อ 
     ส�วนท่ี ๔ สอบถามเก่ียวกับป-จจัยการบริหาร ประกอบด�วยข�อคําถาม

ท้ังหมด ๒๕ ข�อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
    ๑) การวางแผน    จํานวน ๕ ข�อ 
      ๒) การจัดองค�การ        จํานวน ๕ ข�อ 
      ๓) การบังคับบัญชาสั่งการ   จํานวน ๕ ข�อ 
       ๔) การประสานงาน     จํานวน ๕ ข�อ 
    ๕) การควบคุม         จํานวน ๕ ข�อ  
     ส�วนท่ี ๕ สอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย ประกอบด�วยข�อคําถามท้ังหมด ๒๔ ข�อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
  ๑) สวัสดิการเบ้ียคนพิการ   จํานวน ๓ ข�อ 
  ๒) การแพทย�และสุขภาพ   จํานวน ๓ ข�อ 
  ๓) การศึกษา     จํานวน ๓ ข�อ 
  ๔) การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย   จํานวน ๓ ข�อ 
  ๕) การจัดให�มีสิ่งอํานวยความสะดวก  จํานวน ๓ ข�อ 
  ๖) การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะ 
   สําหรับคนพิการ    จํานวน ๓ ข�อ 
  ๗) การมีงานทํา    จํานวน ๓ ข�อ 
  ๘) บริการกู�ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ จํานวน ๓ ข�อ  
ส�วนท่ี ๒ ถึงส�วนท่ี ๔ ผู�ศึกษาได�สร�างแบบสอบถามโดยใช�มาตรวัดแบบ Likert 

Scale๓ ซ่ึงจะมีข�อคําถามแบบประมาณค�าท่ีใช�วัด ๕ ระดับ (Rating Scale) และมีเกณฑ�การให�
คะแนน ดังนี้ 

 
 

                                                           

 
๓ Likert, Rensis, “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude Theory 

and Measurement, (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1967), pp. 90-95.   



 
๘๙

    มากท่ีสุด ให�คะแนน ๕  คะแนน 
    มาก  ให�คะแนน ๔ คะแนน 
    ปานกลาง ให�คะแนน ๓ คะแนน 
    น�อย  ให�คะแนน ๒  คะแนน 
    น�อยท่ีสุด ให�คะแนน ๑  คะแนน 
 จากเกณฑ�ดังกล�าว ผู�วิจัยใช�เกณฑ�ค�าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดย
ใช�สูตรการคํานวณความกว�างของอันตรภาคชั้น มีดังนี้๔ จากสูตร 
   ช�วงชั้นคะแนน    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                 ระดับการวัด 
      =        ๐.๘๐๕

๑-๕ =   

 จะได�เกณฑ�การแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้   
 

     คะแนนเฉลี่ย  ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มาก  
 คะแนนเฉลี่ย  ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง น�อย   
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง น�อยท่ีสุด    

  ๓) การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ผู�วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
  ๓.๑) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องจากเอกสาร ตํารา ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา และสร�างเครื่องมือเป5นแบบบันทึก
เอกสาร เพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลและนํามาวิเคราะห� เก็บผลการวิเคราะห�ไว�ในแบบบันทึก
เอกสาร 
  ๓.๒) นําความรู�และแนวคิดท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�ามาประมวลเพ่ือกําหนด
โครงสร�างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา โดยการสร�างแบบสอบถามเพ่ือใช�สอบถามเก่ียวกับการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน โดยการนําข�อมูลสรุปประเด็นจากการวิเคราะห� สังเคราะห�มาจัดทําเป5นข�อคําถามใน
แบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท้ัง ๒๓ ตัวแปร รวมข�อคําถามท้ังสิ้น ๙๓ ข�อคําถาม 
ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา แล�วนําเสนอผู�เชี่ยวชาญ ๕ คน แล�วจึงนํามาหาค�าดัชนีความ
สอดคล�องตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย โดยใช�เทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยพิจารณาจากค�า IOC มากกว�า ๐.๖๐ ข้ึนไป  

                                                           

๔ มัลลิกา บุนนาค, สถิติเพ่ือการตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 
หน�า ๑๔๓. 



 
๙๐

  ๓.๓) นําความรู�และแนวคิดท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าและผลการวิเคราะห�
องค�ประกอบมาเป5นฐานในการสร�างแบบสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร�าง เพ่ือใช�ในการเก็บข�อมูลและ
นํามาวิเคราะห�เพ่ือหาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
   ๔) การหาค�าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
  การหาค�าความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ผู�วิจัยได�ดําเนินการตาม
ข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  ๔.๑) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามให�
อาจารย�ที่ปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอผู�เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสร�างและความสอดคล�องระหว�าง
ข�อคําถามกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย โดยใช�เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
โดยผู�ทรงคุณวุฒิแต�ละท�านจะประเมินให�คะแนน ๓ ระดับ คือ +๑ = มีความสอดคล�อง ๐ = ไม�แน�ใจ 
-๑ = ไม�สอดคล�อง แล�วคํานวณค�าและคัดเลือกข�อคําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคล�อง .๖๐ ข้ึนไป ส�วน
คําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคล�องตํ่ากว�า .๖๐ จะนําไปปรับปรุงแก�ไข การคํานวณค�าดัชนีใช�สูตรดังนี้  
    IOC  = ∑ NR /  
    IOC หมายถึง ค�าดัชนีความสอดคล�องตามข�อคําถามกับวัตถุประสงค� 
(Index of Item Objective Concurrence) 
    R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 
    N  หมายถึง  จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.๒) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล�วไปทดลองใช� (Try Out) กับประชากรท่ี
ไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน ๓๐ คน  
  ๔.๓) นําแบบสอบถามท่ีได�มาคํานวณหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช�สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ได�ค�าความเชื่อม่ันใน
ภาพรวมเท�ากับ ๐.๙๗๓    
  ๔.๔) แก�ไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยนําข�อมูลจากการทดลองใช�ในข้ันตอน
ท่ีผ�านมา ทําการปรับปรุงแก�ไขโดยผ�านอาจารย�ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงนํามา
สร�างเป5นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข>อมูล 
 ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การศึกษาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป5นการเก็บรวบรวม
ข�อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี แนวคิด
การบริหาร แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย เพ่ือสร�างกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และสังเคราะห�ตัวแปรการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยทําการรวบรวมเอกสารจากแหล�งต�าง ๆ 
แล�ววิเคราะห�เอกสารโดยการจัดทําแบบบันทึกการวิเคราะห�เอกสาร บันทึกเก่ียวกับลักษณะเอกสาร 
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แหล�งท่ีมา และสาระสําคัญของเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย ข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห�เอกสารจะเป5น
กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการศึกษาวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาด�วยวิธีการอ่ืน ๆ ต�อไป 
  ๒) การศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) ใน
การเก็บรวบรวมข�อมูลจากบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
๓๔๒ คน 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห=ข>อมูล 
  ผู�วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน การวิเคราะห�ข�อมูลใช�วิธีการวิเคราะห�เชิงปริมาณเป5นหลัก
โดยการดําเนินการข้ันแรก คือ 
  ๑) นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได� นํามาตรวจสอบความสมบูรณ�ของแบบสํารวจ 
(Editing) แล�วดําเนินการลงรหัสตามคู�มือการลงรหัส (Code Book) 
  ๒) วิเคราะห�ข�อมูลด�วยเครื่องคอมพิวเตอร� ด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
  (๑) สถานภาพส�วนบุคคล วิเคราะห�โดยการหาค�าความถ่ี (Frequency) และค�า
ร�อยละ (Percentage) 
  (๒) ข�อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับ
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน วิเคราะห�โดยการหา
ค�าเฉลี่ย ( ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) วิเคราะห�ด�วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� เพ่ือหาค�าทางสถิติ ตามเกณฑ�การตัดสินระดับความ
คิดเห็นมีช�วงค�าเฉลี่ย การตอบท่ีเป5นมาตราส�วนประมาณค�า ๕ ระดับ 
  (๓) การทดสอบสมมติฐาน ใช�การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยตรวจสอบข�อตกลงเบ้ืองต�นก�อนการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ๕ดังนี้ 
  (๓.๑) ตรวจสอบการแจกแจงของกลุ�มประชากร (Normality) ด�วยวิธีการ
ทดสอบ One Simple Kolmogorov - Simonov Test พบว�ามีค�า Z มีค�ามากกว�านัยสําคัญท่ี .๐๕ 
แสดงว�าข�อมูลมีการแจกแจงปกติเป5นไปตามข�อตกลง 
  (๓.๒) ตรวจสอบความเป5น Linearity ดูความสัมพันธ�กันเชิงเส�นตรงของตัว
แปร ตรวจสอบจากค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� rxy พบว�าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ� 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ เป5นไปตามข�อตกลงเบ้ืองต�น 
  (๓.๓) ตรวจสอบตัวแปรอิสระไม�มีความสัมพันธ�กันเอง (Multicollinearity) 
โดยพิจารณาจากค�า Variance Inflation Factor (VIF) ซ่ึงต�องมีค�าไม�เกิน ๕.๓ พบว�า และค�า 
Tolerance ต�องมากกว�า .๑๙ ซ่ึงแสดงว�าตัวแปรอิสระไม�มีความสัมพันธ�กันเองเป5นไปตามข�อตกลง
เบ้ืองต�น 
   (๓.๓.๑) กราฟ Normal Prob. Plot มีการแจกแจงแบบปกติ มีการ
เรียงตัวใกล�เส�นตรงเป5นไปตามข�อตกลงเบ้ืองต�น 

                                                           

 ๕กัลยา วานิชย�บัญชา, การใช> SPSS for Windows ในการวิเคราะห=ข>อมูล, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๖
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน�า ๓๗๐.  
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อุปนัย 
 

เชิงคุณภาพ 

   (๓.๓.๒) มีตรวจสอบความคงท่ีของความแปรปรวนของค�าความ
คลาดเคลื่อน (Heteroscedasticity) โดยการพล�อตกราฟระหว�างค�ามาตรฐานของเศษเหลือ (ei ) กับ
ค�าประมาณของตัวแปรตาม ถ�าความแปรปรวนของค�าความคลาดเคลื่อนมีค�าคงท่ี กราฟท่ีได�จะต�อง
ต�างจากศูนย�ไม�มากนักเป5นไปตามข�อตกลงเบ้ืองต�น 
   (๓.๓.๓) มีความแปรปรวนคงท่ี โดยพิจารณาจากกราฟ Scatter plot 
ความคลาดเคลื่อนเป5นอิสระกัน (Autocorrelation) พิจารณาค�า Durbin-Watson ซ่ึงต�องมีค�าไม�เกิน 
๑.๕–๒.๕ สรุปได�ว�าความคาดเคลื่อนเป5นอิสระกัน เป5นไปตามข�อตกลงเบ้ืองต�น 
  (๔) ข�อมูลท่ีได�จากคําถามปลายเป�ด นํามาจัดกลุ�มคําตอบวิเคราะห�รายข�อ
วิเคราะห�โดยเทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) นําเสนอ
ข�อมูลโดยเขียนเป5นความเรียงประกอบตาราง 
  (๕) การวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถามปลายเป�ด (Open-ended Question) 
วิเคราะห�โดยใช�เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท
นําเสนอเป5นความเรียงประกอบตาราง  
 
๓.๓ ระยะที่ ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 สําหรับรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ผู�วิจัยใช�วิธีดําเนินการวิจัยท่ีเรียกว�าวิธีอุปนัย๖ 
(Inductive Approach) คือเริ่มจากข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเจาะจงเลือกมาจํานวนหนึ่ง แล�วจึง
วิเคราะห�หาข�อสรุป หรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีท่ีมีลักษณะท่ัวไปของข�อมูลนั้นดังแผนภาพท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓.๑ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
   ๓.๓.๑ ผู>ให>ข>อมูลสําคัญ 
 ผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ�เชิงลึก จํานวน ๑๗ คน ประกอบด�วย 
 พระครูสังฆรักษ� ชัยวัฒน� ชยวฑฺฒโน, เจ�าอาวาสวัดโมกข� พระประแดง 
สมุทรปราการ 

                                                           

 
๖ พรศักดิ์ ผ�องแผ�ว, ศาสตร=แห"งการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), 

หน�า ๙. 

 
ข�อมูล ข�อเท็จจริง  

หลักฐานเชิงประจักษ� 
(ข�อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง) 

 
สมมติฐาน คําอธิบาย 

ข�อสรุปเชิงทฤษฎี 
(สิ่งท่ีเป5นกฎท่ัวไป) 
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 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 
 นางสาวนงนุช มีสุข, ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค�การบริหารส�วนตําบล
บางน้ําผึ้ง 
 นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ 
 นายสําเนาว� รัศมิทัต, นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางน้ําผึ้ง 
 นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค�การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ 
 นายจงรัก แปVนเล็ก, นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว 
 นาวสาวป�ยาภรณ� พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค�การบริหารส�วนตําบล
บางยอ 
 นายนายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบางยอ 
 นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ�, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง 
 นางสาวสุรีย� จรกล, หัวหน�าฝ�ายสังคมสงเคราะห� ทม.ปู�เจ�าสมิงพราย 
 ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 
 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
กรณราชวิทยาลัย 
 นางนัยนา สุทธิพธษ�, ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง 
 นายวัชระ เติมวรรณภัตร�, นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง 
 นายวิริศิรินทร� ประนอมชัย, ผู�อํานวยกองสวัสด์ิการองค�การบริหารส�วนตําบล
บางกระเจ�า 
 นายณรงค� ดวงดี, นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ�า 
 
 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช>ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพได�แก� แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง ตาม
วัตถุประสงค�ในการวิจัยดังนี้ 
  ๑. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ ๒. การแพทย�และสุขภาพ ๓. การศึกษา ๔. การปรับ
สภาพท่ีอยู�อาศัย ๕. การจัดให�มีสิ่งอํานวยความสะดวก ๖. การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะ
สําหรับคนพิการ ๗. การมีงานทํา ๘. บริการกู�ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ เป5นอย�างไร 
  ๒) ป-จจัยด�านการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด�วย โอบอ�อมอารี วจี
ไพเราะ สงเคราะห�ประชาชน วางตนพอดี ส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือไม� อย�างไร 
  ๓) ป-จจัยด�านการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี ประกอบด�วย เคารพและปฏิบัติตาม
กติกา เมตตาธรรมต�อผู�อ่ืน ยืนหยัดความโปร�งใส เต็มใจมีส�วนร�วม เน�นความรับผิดชอบ ประกอบด�วย
ความคุ�มค�า ส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือไม� อย�างไร 
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  ๔) ป-จจัยการบริหาร ประกอบด�วย การวางแผน การจัดองค�การ การบังคับ
บัญชาสั่งการ การประสานงาน การควบคุม ส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือไม� อย�างไร   
 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข>อมูล   
 ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู� ให�ข�อมูลสําคัญท้ัง ๓ อย�าง 
ประกอบด�วย  
  ๑) เก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณโดยการเก็บจากแบบสอบถาม 
  ๒) เก็บข�อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ� เป5นการสัมภาษณ�อย�างเป5นทางการ 
(Structured Interview) ทําการสัมภาษณ�โดย เจาะจงคําตอบเฉพาะเรื่องตามจุดมุ�งหมาย โดย
สัมภาษณ�กลุ�มเปVาหมาย 
  ๓) การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง
กับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จากผู�เชี่ยวชาญจากกรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตัวแทนผู�พิการ และผู�เชี่ยวชาญด�านพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๒ รูปหรือคน เป5นการจัดประชุม
สนทนากลุ�มตามสถานการณ�หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยการสร�างบรรยากาศในการสนทนาเป5น
ลักษณะพูดคุยเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเก่ียวกับข�อมูลท่ีต�องการจะศึกษา เพ่ือรวบรวมข�อมูลให�เข�าประเด็น
เนื้อหาท่ีต�องการวิจัย โดยไม�ป�ดก้ันความคิดและเป�ดโอกาสให�มีการซักถามเพ่ือสร�างความไว�วางใจ 
และสุดท�ายผู�วิจัยกล�าวขอบคุณผู�ร�วมสนทนาพร�อมกับกล�าวสรุปและมอบของสมนาคุณแก�ผู�เข�าร�วม
สนทนากลุ�ม ต�อไป  
 ๓.๓.๔ การวิเคราะห=ข>อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช�การวิเคราะห�ข�อมูลโดยการจําแนกชนิดข�อมูล (Typological 
Analysis) การวิเคราะห�โดยการจําแนกชนิดข�อมูล คือ การจําแนกข�อมูลเป5นชนิด (Typologles) คํา
ว�า “Typologles” หมายถึง ข้ันตอนของเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงในกรณีท่ีนักวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมข�อมูลแล�ว นักวิจัยจําเป5นท่ีจะต�องจัดระบบข�อมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ� ท่ีผู�วิจัยกําหนดข้ึน 
ซ่ึงการจําแนกหรือการจัดกลุ�มข�อมูลนี้ แบ�งได�เป5น ๒ ประเภท ได�แก�๗  
    ๑) การจําแนกข�อมูลในระดับจุลภาค การจําแนกข�อมูลระดับนี้แบ�งเป5น ๒ 
ประเภทย�อย ได�แก� การวิเคราะห�คําหลัก (Domain Analysis) กับการวิเคราะห�สารระบบ (Taxonomy 
Analysis) การวิเคราะห�คําหลัก หมายถึงการจําแนกจัดกลุ�มคําชุดหนึ่งให�อยู�ภายใต�คําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึง
คําดังกล�าวนี้มีความหมายครอบคลุมคําชุดนั้น ๆ หรืออาจกล�าวได�ว�า การวิเคราะห�คําหลัก เป5นการจัด
กลุ�มคําชุดหนึ่งให�อยู�ร�วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ�บางอย�างของคําแต�ละคําท่ีนํามาใช�จัดกลุ�ม 
ท้ังนี้ลักษณะความสัมพันธ�บางอย�างท่ีว�านี้เป5นความสัมพันธ�เชิงวัฒนธรรมท่ีบุคคลแต�ละสังคมเป5นผู�จัด
จําแนก 

                                                           

 
๗ สุภางค� จันทวานิช, การวิเคราะห=ข>อมูลเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ� 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน�า ๗๔. 
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  ๒) การจําแนกข�อมูลในระดับมหภาค การจําแนกข�อมูลในระดับมหภาค เป5นการ
จําแนกข�อมูลตามเหตุการณ� (Event) หรือการวิเคราะห�เหตุการณ�ตามเรื่องราว (Event Analysis) ท่ี
ปรากฏ   



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

ทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน” มีวัตถุประสงค!คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ๒) เพ่ือ
ศึกษาป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ผู#วิจัย
ได#ทําการรวบรวมข#อมูลและทําการวิเคราะห!ข#อมูลตามวัตถุประสงค!โดยแบ�งออกเป5น ๓ ประเด็นดังนี้  

๔.๑ ผลการวิเคราะห!ข#อมูลเบ้ืองต#น 
๔.๒ ผลการวิเคราะห!ข#อมูลตามวัตถุประสงค! 
๔.๓ องค!ความรู# 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเบื้องต�น 
 ๔.๑.๑ ข�อมูลป จจัยส%วนบุคคล 
  ประกอบด#วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได#ต�อเดือน  
 
ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และร#อยละของข#อมูลป.จจัยส�วนบุคคล              (n=๓๔๒) 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
๑ เพศ   
 ชาย ๑๐๑ ๒๘.๕ 
 หญิง ๒๔๑ ๗๐.๕ 
 รวม ๓๔๒ ๑๐๐.๐ 
๒ อายุ   
 ๒๐-๓๐ ปE ๙๒ ๒๖.๙ 
 ๓๑-๔๐ ปE ๑๑๗ ๓๔.๒ 
 ๔๑-๕๐ ปE ๗๘ ๒๒.๘ 
 ๕๑-๖๐ ปE ๕๕ ๑๖.๑ 
 รวม ๓๔๒ ๑๐๐.๐ 
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ตารางท่ี ๔.๑ (ต�อ)             (n=๓๔๒) 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
๓ สถานภาพสมรส   
 โสด ๑๑๒ ๓๒.๗ 
 สมรส ๒๑๘ ๖๓.๗ 
 หย�าร#าง/หม#าย ๑๒ ๓.๖ 
 รวม ๓๔๒ ๑๐๐.๐ 
๔ ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี ๑๐ ๒.๙ 
 ปริญญาตรี ๑๘๙ ๕๕.๓ 
 ปริญญาโท ๑๓๙ ๔๐.๖ 
 ปริญญาเอก ๔ ๑.๒ 
 รวม ๓๔๒ ๑๐๐.๐ 
๕ รายได�เฉล่ียต%อเดือน   
 ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒๑ ๓๕.๔ 
 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐๕ ๓๐.๗ 
 ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท ๘๖ ๒๕.๑ 
 ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป ๓๐ ๘.๘ 
 รวม ๓๔๒ ๑๐๐.๐ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๑ เป5นการวิเคราะห!ข#อมูลป.จจัยส�วนบุคคลจําแนกตาม จํานวน และร#อย
ละของผู#ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๔๒ คน สรุปได#ดังนี้ 
 ป.จจัยส�วนบุคคลด#านเพศ พบว�า ส�วนใหญ�เป5นเพศหญิง จํานวน ๒๔๑ คน คิดเป5นร#อยละ 
๗๑.๕ และเพศชาย จํานวน ๑๐๑ คน คิดเป5นร#อยละ ๒๘.๕ ตามลําดับ  
 ด#านอายุ พบว�า อันดับแรกมีอายุอยู�ระหว�าง ๓๑-๔๐ ปE จํานวน ๑๑๗ คน คิดเป5นร#อยละ 
๓๔.๒ รองลงมามีอายุระหว�าง ๒๐-๓๐ ปE จํานวน ๙๒ คน คิดเป5นร#อยละ ๒๖.๙ มีอายุระหว�าง ๔๑-
๕๐ ปE จํานวน ๗๘ คน คิดเป5นร#อยละ ๒๒.๘ และมีอายุ ๕๑-๖๐ ปE จํานวน ๕๕ คน คิดเป5นร#อยละ 
๑๖.๑ ตามลําดับ 
 ด#านสถานภาพสมรส พบว�า ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส จํานวน ๒๑๘ คน คิดเป5นร#อยละ 
๖๓.๗ รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน ๑๑๒ คน คิดเป5นร#อยละ ๓๒.๗ และมีสถานะหย�าร#าง/หม#าย 
จํานวน ๑๒ คน คิดเป5นร#อยละ ๓.๖ ตามลําดับ 
 ด#านระดับการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๙ คน คิด
เป5นร#อยละ ๕๕.๓ รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน ๑๓๙ คน คิดเป5นร#อยละ ๔๐.๖ ตํ่ากว�าปริญญาตรี 
จํานวน ๑๐ คน คิดเป5นร#อยละ ๒.๙ และปริญญาเอก จํานวน ๔ คน คิดเป5นร#อยละ ๑.๒ ตามลําดับ  
 ด#านรายได#เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า อันดับแรกมีรายได#อยู�ระหว�าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๑๒๑ คน คิดเป5นร#อยละ ๓๕.๔ รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐๕ คน คิด



 

๙๘ 

เป5นร#อยละ ๓๐.๗ มีรายได#ระหว�าง ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๘๖ คน คิดเป5นร#อยละ ๒๕.๑ 
และมีรายได# ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป จํานวน ๓๐ คน คิดเป5นร#อยละ ๘.๘ ตามลําดับ  
 
 ๔.๑.๒ ข�อมูลการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 ประกอบด#วย ความโอบอ#อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห!ประชาชน วางตนพอดี 
   
ตารางท่ี ๔.๒ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข#อมูลการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ใน
ภาพรวม             (n=๓๔๒) 

ข�อ การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ Χ  S.D. แปลผล 
๑ ความโอบอ#อมอารี ๓.๔๐ ๐.๖๖๒ ปานกลาง 
๒ วจีไพเราะ ๓.๗๑ ๐.๕๘๘ มาก 
๓ สงเคราะห!ประชาชน ๓.๕๙ ๐.๖๙๓ มาก 
๔ วางตนพอดี ๓.๒๕ ๐.๗๕๒ ปานกลาง 
 ภาพรวม ๓.๔๙ ๐.๕๗๖ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว�า การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาพรวมอยู�ในระดับมาก       

มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๗๖ เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านโดย
เรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยอันดับแรกได#แก� วจีไพเราะ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ รองลงมาคือ สงเคราะห!
ประชาชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ ความโอบอ#อมอารี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐ และวางตนพอดี มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๒๕ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป5นรายข#อของแต�ละด#านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข#อมูลการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จําแนก

เป5นรายข#อ             (n=๓๔๒) 
ข�อ ๑. ความโอบอ�อมอารี Χ  S.D. แปลผล 
๑ อํานวยความสะดวกด#านวัสดุสิ่งของแก�ผู#มาติดต�อ

ราชการและแก�เพ่ือนร�วมงานอย�างเต็มใจ ๓.๕๒ ๐.๗๙๕ มาก 
๒ หากผู#มาติดต�อราชการเดือดร#อน ยินดีให#ความ

ช�วยเหลือทันที ๓.๔๒ ๐.๗๘๓ มาก 
๓ ยินดีให#คําแนะนําหรืออธิบายเก่ียวกับข้ันตอนต�าง ๆ 

แก�ผู#มาติดต�ออย�างถูกต#อง ๓.๒๕ ๐.๘๑๑ ปานกลาง 
๔ ให#ความร�วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการช�วยเหลือคน

พิการอย�างเต็มท่ี ๓.๕๙ ๐.๙๑๑ มาก 
๕ ให#อภัยเม่ือเกิดข#อผิดพลาดในการทํางาน หรือล�วงเกิน

ซ่ึงกันและกัน ๓.๒๕ ๐.๘๗๙ ปานกลาง 
 ภาพรวม  ๓.๔๐ ๐.๖๖๒ ปานกลาง 

 



 

๙๙ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ)           (n=๓๔๒) 
ข�อ ๒. วจีไพเราะ Χ  S.D. แปลผล 
๖ ไม�ใช#คําพูดท่ีเป5นคําหยาบ พูดจาด#วยถ#อยคําท่ีสุภาพ

และถ#อยคําท่ีมีประโยชน! ๓.๓๕ ๐.๗๘๐ ปานกลาง 
๗ ยึดถือและพูดด#วยถ#อยคําท่ีเป5นจริง ๓.๖๒ ๐.๘๗๘ มาก 
๘ เวลาพูดท้ังท่ีเป5นทางการและไม�เป5นทางการหลีกเลี่ยง

คําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต�อผู#อ่ืน ๓.๖๗ ๐.๗๔๕ มาก 
๙ พูดคุยเป5นกันเองกับทุกคนโดยไม�ถือตัว ๓.๘๗ ๐.๗๑๘ มาก 

๑๐ เป5นคนท่ีพูดเพ่ือให#เกิดความเข#าใจอันดีต�อผู#มาติดต�อ
งานและเพ่ือนร�วมงาน ๔.๐๕ ๐.๖๙๖ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๑ ๐.๕๘๘ มาก 
ข�อ ๓. สงเคราะห�ประชาชน    แปลผล 
๑๑ ให#ความอนุเคราะห!แก�ผู#พิการด#วยความเต็มใจ ๓.๖๒ ๐.๙๒๓ มาก 
๑๒ หากมีโอกาสเป5นจิตอาสา เพ่ือช�วยเหลือผู#มาติดต�อ

ราชการและคนอ่ืน ๆ ได#ตลอดเวลา ๓.๘๗ ๐.๗๖๑ มาก 
๑๓ ให#ความช�วยเหลือผู#พิการและเพ่ือนร�วมงานด#วยความ

เป5นกัลยาณมิตร ๓.๖๖ ๐.๘๘๕ มาก 
๑๔ ช�วยเหลือแบ�งป.นความรู#ให#แก�ผู#ด#อยโอกาสและคน

พิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๓.๕๒ ๐.๘๗๕ มาก 
๑๕ เม่ือมีป.ญหาติดขัดในการประสานงาน คิดหาวิธีแก#ไข 

ช�วยคลี่คลายป.ญหาเพ่ือให#ประชาชนสมหวังกลับไป
ด#วยความประทับใจ ๓.๒๗ ๐.๙๘๘ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๕๙ ๐.๖๙๓ มาก 
 ๔. วางตนพอดี   แปลผล 

๑๖ เรียนรู#และยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เข#าใจใน
เหตุการณ!และสิ่งแวดล#อม ๓.๑๒ ๐.๙๐๓ ปานกลาง 

๑๗ วางตัวเสมอต#นเสมอปลายจนได#รับความเชื่อถือจากผู#
มาติดต�อและเพ่ือนร�วมงาน ๓.๑๗ ๐.๙๘๒ ปานกลาง 

๑๘ เป5นคนตรงไปตรงมา ไม�มีนอกไม�มีในและมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ๓.๒๒ ๐.๙๔๙ ปานกลาง 

๑๙ มีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การกระทํา และการ
แสดงออก ๓.๓๙ ๐.๙๒๑ ปานกลาง 

๒๐ เป5นแบบอย�างท่ีดีให#คนอ่ืนได# เพราะเลือกท่ีจะยืนอยู�
บนความจริงและความถูกต#อง ๓.๓๓ ๐.๙๐๙ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๒๕ ๐.๗๕๒ ปานกลาง 
 ภาพรวมการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๓.๔๙ ๐.๕๗๖ มาก 



 

๑๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห!ข#อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๗๖ เม่ือ
พิจารณาเป5นรายข#อพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ความโอบอ#อมอารี พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� ให#ความร�วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ
ช�วยเหลือคนพิการอย�างเต็มท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ รองลงมาคือ อํานวยความสะดวกด#านวัสดุ
สิ่งของแก�ผู#มาติดต�อราชการและแก�เพ่ือนร�วมงานอย�างเต็มใจ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ และหากผู#มา
ติดต�อราชการเดือดร#อน ยินดีให#ความช�วยเหลือทันที มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐  
 ๒. วจีไพเราะ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ เม่ือพิจารณาข#อท่ี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� เป5นคนท่ีพูดเพ่ือให#เกิดความเข#าใจอันดีต�อผู#มาติดต�องานและ
เพ่ือนร�วมงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๕ รองลงมาคือพูดคุยเป5นกันเองกับทุกคนโดยไม�ถือตัว มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๘๗ และเวลาพูดท้ังท่ีเป5นทางการและไม�เป5นทางการหลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต�อ
ผู#อ่ืน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๗      
 ๓. สงเคราะห!ประชาชน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� หากมีโอกาสเป5นจิตอาสาเพ่ือช�วยเหลือผู#มา
ติดต�อราชการและคนอ่ืน ๆ ได#ตลอดเวลา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๙ รองลงมาคือให#ความช�วยเหลือผู#
พิการและเพ่ือนร�วมงานด#วยความเป5นกัลยาณมิตร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๖ และให#ความอนุเคราะห!
แก�ผู#พิการด#วยความเต็มใจ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒    
 ๔. วางตนพอดี พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๕ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� มีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การกระทํา และ
การแสดงออก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๙ รองลงมาคือเป5นแบบอย�างท่ีดีให#คนอ่ืนได#เพราะเลือกท่ีจะยืน
อยู�บนความจริงและความถูกต#อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๓ และเป5นคนตรงไปตรงมา ไม�มีนอกไม�มีใน
และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๒   
  
 ๔.๑.๓ ข�อมูลการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี   
 ประกอบด#วย เคารพและปฏิบัติตามกติกา เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน ยืนหยัดความโปร�งใส เต็ม
ใจมีส�วนร�วม เน#นความรับผิดชอบ ประกอบด#วยความคุ#มค�า       
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข#อมูลการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีในภาพรวม 
            (n=๓๔๒) 

ข�อ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี   Χ  S.D. แปลผล 
๑ เคารพและปฏิบัติตามกติกา ๔.๑๘ ๐.๖๑๓ มาก 
๒ เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน  ๔.๑๔ ๐.๕๖๐ มาก 
๓ ยืนหยัดความโปร�งใส  ๔.๒๒ ๐.๖๑๑ มากท่ีสุด 
๔ เต็มใจมีส�วนร�วม ๔.๒๖ ๐.๖๑๖ มากท่ีสุด 
๕ เน#นความรับผิดชอบ  ๔.๓๐ ๐.๖๖๘ มากท่ีสุด 



 

๑๐๑ 

ตารางท่ี ๔.๔ (ต�อ)            (n=๓๔๒) 
ข�อ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี   Χ  S.D. แปลผล 
๖ ประกอบด#วยความคุ#มค�า ๓.๙๑ ๐.๖๕๖ มาก 
 ภาพรวมการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี    ๔.๑๗ ๐.๕๑๓ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว�า การบริหารจัดการองค!กรท่ีดีภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ ๔.๑๗ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๑๓ เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านโดยเรียงลําดับตาม
ค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาเน#นความรับผิดชอบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๐ รองลงมาคือ เต็มใจมีส�วนร�วม 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๖ ยืนหยัดความโปร�งใส มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๒ เคารพและปฏิบัติตามกติกา    
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๘ เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ ประกอบด#วยความคุ#มค�า        
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๑ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป5นรายข#อของแต�ละด#านพบผลการศึกษาดังนี้    

 
ตารางท่ี ๔.๕ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข#อมูลการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีจําแนกเป5นราย

ข#อ                      (n=๓๔๒) 
ข�อ ๑. เคารพและปฏิบัติตามกติกา Χ  S.D. แปลผล 
๑  ปฏิบัติงานเป5นไปตามเจตนารมณ!ของกฎหมาย ๔.๒๑ ๐.๖๗๔ มากท่ีสุด 
๒  ยึดหลักความเสมอภาคในการให#บริการ  ๔.๒๓ ๐.๖๘๑ มากท่ีสุด 
๓  ปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถืออํานาจตาม

กฎหมาย ๔.๑๕ ๐.๗๑๗ มาก 
๔  กฎ ระเบียบ ข#อบังคับต�าง ๆ ขององค!กร มีความ

ทันสมัย เป5นธรรมและเป5นท่ียอมรับของสังคม ๔.๑๓ ๐.๗๐๑ มาก 
 ภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๖๑๓ มาก 
 ๒. เมตตาธรรมต%อผู�อ่ืน    แปลผล 
๕ ปฏิบัติงานด#วยความสุจริต ไม�มีเรื่องร#องเรียน ๔.๐๘ ๐.๗๐๘ มาก 
๖ มีการตอบสนองความต#องการของประชาชน เช�น การ

อํานวยความสะดวกให#กับประชาชนอย�างเสมอภาค ๔.๒๓ ๐.๗๐๘ มากท่ีสุด 
๗ เม่ือกระทําความผิดทางวินัย องค!กรจะสอบสวนและ

พิจารณาโทษด#วยความเป5นธรรม ๔.๐๐ ๐.๗๔๘ มาก 
๘ ปฏิบัติงานท่ีได#รับมอบหมายอย�างเต็มความสามารถ 

โดยคํานึงถึงประโยชน!ของทางราชการและประชาชน
เป5นหลัก ๔.๒๕ ๐.๖๖๕ มากท่ีสุด 

 ภาพรวม ๔.๑๔ ๐.๕๖๐ มาก 
 
 
  



 

๑๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต�อ)                     (n=๓๔๒) 
ข�อ ๓. ยืนหยัดความโปร%งใส Χ  S.D. แปลผล 
๙ สามารถเปSดเผยข#อมูลข�าวสารสําคัญท่ีประชาชนควรรู# 

เช�น ข#อบัญญัติ งบประมาณ และข#อมูลการจัดซ้ือ-จัด
จ#าง 

 
๔.๑๐ ๐.๗๔๔ มาก 

๑๐ มีการดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ!ข#อมูลข�าวสาร 
ด#วยวิธีการและรูปแบบต�าง ๆ ได# เช�น ปSดประกาศ 
ประชุมชี้แจง และเว็ปไซด!ของหน�วยงาน ๔.๒๒ ๐.๗๒๕ มากท่ีสุด 

๑๑ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข#อมูลข�าวสารและมีระบบให#
ประชาชนเข#าถึงและรับรู#ข#อมูลข�าวสารได# ๔.๓๖ ๐.๗๒๑ มากท่ีสุด 

๑๒ ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนิน
กิจกรรมขององค!กรได# ๔.๑๙ ๐.๗๖๓ มาก 

 ภาพรวม  ๔.๒๒ ๐.๖๑๑ มากท่ีสุด 
 ๔. เต็มใจมีส%วนร%วม    แปลผล 
๑๓ เปSดรับฟ.งความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือ

นํามาใช#ในการบริหารงาน ๔.๓๒ ๐.๗๓๑ มากท่ีสุด 
๑๔ มีการตอบสนองและนําความคิดเห็นท่ีรับฟ.ง มาใช#ใน

การตัดสินใจหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๔.๓๐ ๐.๗๗๓ มากท่ีสุด 
๑๕ ประชาชนมีส�วนร�วมในการให#ข#อมูลเก่ียวกับการ

วางแผนโครงการต�าง ๆ ขององค!กรเสมอมา ๓.๙๙ ๐.๙๐๙ มาก 
๑๖ องค!กรมีกิจกรรมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนเป5นส�วนสําคัญ ๔.๔๕ ๐.๖๗๓ มากท่ีสุด 
 ภาพรวม ๔.๒๖ ๐.๖๑๖ มากท่ีสุด 
 ๕. เน�นความรับผิดชอบ    แปลผล 
๑๗ มีการกําหนดเปUาหมายและวัตถุประสงค!ของการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ๔.๕๔ ๐.๖๗๘ มากท่ีสุด 
๑๘ ร�วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให#เป5นไปตามเปUาหมายและ

วัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว# ๔.๓๓ ๐.๘๐๗ มากท่ีสุด 
๑๙ มีความกระตือรือร#นในการแก#ไขป.ญหาของประชาชน ๔.๒๓ ๐.๘๐๔ มากท่ีสุด 
๒๐ องค!กรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเจ#าหน#าท่ีในหน�วยงานอย�างสมํ่าเสมอ ๔.๑๑ ๐.๘๕๓ มาก 
 ภาพรวม ๔.๓๐ ๐.๖๖๘ มากท่ีสุด 

 ๖. ประกอบด�วยความคุ�มค%า   แปลผล 
๒๑ ให#บริการด#วยมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เพ่ือให#เกิด

ความคุ#มค�า ๓.๙๖ ๐.๗๒๑ มาก 
 



 

๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต�อ)                     (n=๓๔๒) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๒๒ มีการใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ#มค�า และเกิด

ประโยชน!สูงสุดแก�ประชาชน ๓.๘๗ ๐.๗๕๑ มาก 
๒๓ องค!กรมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเพ่ือพัฒนา

ประชาชนครอบคลุมทุกด#าน ๓.๘๘ ๐.๗๔๙ มาก 
๒๔ องค!กรมีการใช#จ�ายงบประมาณตรงกับป.ญหาและ

ความต#องการของประชาชน ๓.๙๑ ๐.๗๕๕ มาก 
 ภาพรวม ๓.๙๑ ๐.๖๕๖ มาก 
 ภาพรวมการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี  ๔.๑๗ ๐.๕๑๓ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห!ข#อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีภาพรวมอยู�

ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๗ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๑๓ เม่ือพิจารณาเป5นรายข#อ
พบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. เคารพและปฏิบัติตามกติกา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๘ 
เม่ือพิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� ยึดหลักความเสมอภาคในการให#บริการ    
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๓ ซ่ึงอยู�ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือปฏิบัติงานเป5นไปตามเจตนารมณ!ของ
กฎหมาย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๑ อยู�ในระดับมากท่ีสุด และปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถือ
อํานาจตามกฎหมาย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๕    
 ๒. เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� ปฏิบัติงานท่ีได#รับมอบหมายอย�างเต็ม
ความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชน!ของทางราชการและประชาชนเป5นหลัก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๕ 
อยู�ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือมีการตอบสนองความต#องการของประชาชน เช�น การอํานวยความ
สะดวกให#กับประชาชนอย�างเสมอภาค มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๓ อยู�ในระดับมากท่ีสุด และปฏิบัติงาน
ด#วยความสุจริต ไม�มีเรื่องร#องเรียน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๘     
 ๓. ยืนหยัดความโปร�งใส พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๒ 
เม่ือพิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข#อมูลข�าวสารและมี
ระบบให#ประชาชนเข#าถึงและรับรู#ข#อมูลข�าวสารได# มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๖ อยู�ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือมีการดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ!ข#อมูลข�าวสาร ด#วยวิธีการและรูปแบบต�าง ๆ ได# 
เช�น ปSดประกาศ ประชุมชี้แจง และเว็ปไซด!ของหน�วยงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๒ อยู�ในระดับมาก
ท่ีสุด และประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมขององค!กรได# มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๔.๑๙ อยู�ในระดับมากท่ีสุด      
 ๔. เต็มใจมีส�วนร�วม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๖ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� องค!กรมีกิจกรรมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนเป5นส�วนสําคัญ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๔๕ อยู�ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือเปSดรับฟ.งความ
คิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือนํามาใช#ในการบริหารงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๒ อยู�ในระดับมาก



 

๑๐๔ 

ท่ีสุด และมีการตอบสนองและนําความคิดเห็นท่ีรับฟ.ง มาใช#ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๐ อยู�ในระดับมากท่ีสุด   
 ๕. เน#นความรับผิดชอบ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๐ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� มีการกําหนดเปUาหมายและวัตถุประสงค!ของ
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๕๔ อยู�ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือร�วมใจกัน
ปฏิบัติงานเพ่ือให#เป5นไปตามเปUาหมายและวัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว# มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๓ อยู�ใน
ระดับมากท่ีสุด และมีความกระตือรือร#นในการแก#ไขป.ญหาของประชาชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๓ อยู�
ในระดับมากท่ีสุด      
 ๖. ประกอบด#วยความคุ#มค�า พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๑ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� ให#บริการด#วยมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เพ่ือให#
เกิดความคุ#มค�า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ รองลงมาคือองค!กรมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเพ่ือ
พัฒนาประชาชนครอบคลุมทุกด#าน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๘ และมีการใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ#มค�า 
และเกิดประโยชน!สูงสุดแก�ประชาชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๗  
 

 ๔.๑.๔ ข�อมูลเก่ียวกับป จจัยการบริหาร  
 ประกอบด#วย การวางแผน การจัดองค!การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การ
ควบคุม  
 
ตารางท่ี ๔.๖ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข#อมูลป.จจัยการบริหารในภาพรวม  

                 (n=๓๔๒) 
ข�อ ป จจัยการบริหาร  Χ  S.D. แปลผล 
๑ การวางแผน   ๓.๖๙ ๐.๖๘๑ มาก 
๒ การจัดองค!การ  ๓.๔๒ ๐.๗๖๕ มาก 
๓ การบังคับบัญชาสั่งการ  ๓.๗๕ ๐.๗๐๒ มาก 
๔ การประสานงาน ๓.๕๓ ๐.๖๘๐ มาก 
๕ การควบคุม  ๓.๗๕ ๐.๖๓๑ มาก 
 ภาพรวมป จจัยการบริหาร  ๓.๖๓ ๐.๕๗๔ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว�า ป.จจัยการบริหารในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๖๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๗๔ เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ย
พบผลการศึกษาคือ การบังคับบัญชาสั่งการ และการควบคุม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๕ เท�ากัน 
รองลงมาคือ การวางแผน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๙ การประสานงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ และการ
จัดองค!การ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป5นรายข#อของแต�ละด#านพบผล
การศึกษาดังนี้ 
  
 
 



 

๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๗ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข#อมูลป.จจัยการบริหารจําแนกเป5นรายข#อ 
                (n=๓๔๒)  

ข�อ ๑. การวางแผน  Χ  S.D. แปลผล 
๑  ฝWายบริหารมีการจัดทําแผนเพ่ือให#บรรลุตาม

วัตถุประสงค!และเปUาหมายการดําเนินงานท่ีกําหนด ๓.๖๗ ๐.๗๙๒ มาก 
๒  แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค! เปUาหมาย 

วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลา
ดําเนินงานไว#อย�างชัดเจน ๓.๖๘ ๐.๗๙๙ มาก 

๓  มีการสื่อสารให#กับเจ#าหน#าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตาม
แผนทราบ ๓.๖๗ ๐.๗๗๖ มาก 

๔  มีการมอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามแผนให#แก�เจ#าหน#าท่ี ๓.๗๑ ๐.๘๒๕ มาก 

๕ มีการนําผลการวิเคราะห!สภาพแวดล#อมมากําหนด   
กลยุทธ!ในการพัฒนาหน�วยงาน ๓.๗๓ ๐.๗๙๕ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๙ ๐.๖๘๑ มาก 
 ๒. ด�านการจัดองค�การ    แปลผล 
๖ องค!กรมีการจัดโครงสร#างเป5นไปตามอํานาจหน#าท่ีและ

สอดคล#องกับนโยบายของผู#บริหาร  ๓.๕๕ ๐.๘๑๒ มาก 
๗ ผู#บริหารขององค!กรมีการมอบหมายอํานาจหน#าท่ีใน

การตัดสินใจให#แก�ผู#บริหารระดับรองลงมา  ๓.๔๒ ๐.๘๗๕ มาก 
๘ องค!กรมีการจัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสมกับงานและ

ตําแหน�งหน#าท่ีท่ีได#รับมอบหมายเป5นป.จจุบัน  ๓.๓๘ ๐.๙๑๐ ปานกลาง 
๙ องค!กรมีการมอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบตามสาย

การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน  ๓.๓๓ ๐.๙๙๙ ปานกลาง 
๑๐ โครงสร#างขององค!กรมีความยืดหยุ�นและสามารถ

ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได#อย�างเหมาะสมตาม
สถานการณ!และสภาพแวดล#อม  ๓.๓๙ ๐.๙๓๑ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๔๒ ๐.๗๖๕ มาก 
 ๓. ด�านการบังคับบัญชาส่ังการ    แปลผล 
๑๑ ผู#บังคับบัญชาในองค!กรให#คําแนะนํา หรือมีการชี้นําใน

การปฏิบัติงานผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ  ๓.๘๗ ๐.๘๐๕ มาก 
๑๒ องค!กรมีการมอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละ

ตําแหน�งตรงกับหน#าท่ีความรับผิดชอบ  ๓.๗๗ ๐.๘๓๑ มาก 
๑๓ องค!กรมีการเปSดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมี

ส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  ๓.๘๒ ๐.๘๐๒ มาก 



 

๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๗ (ต%อ)               (n=๓๔๒)  
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๔ องค!กรมีการส�งเสริมหรือสนับสนุนเจ#าหน#าท่ีในการเข#า

รับการศึกษาฝXกอบรม หรือหาความรู#ใหม� ๆ อยู�เสมอ ๓.๖๘ ๐.๘๑๐ มาก 
๑๕ องค!กรมีการนําข#อเสนอแนะหรือข#อคิดเห็นหรือข#อ

ทักท#วงไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน  ๓.๖๓ ๐.๘๔๕ มาก 
 ภาพรวม  ๓.๗๕ ๐.๗๐๒ มาก 
 ๔. ด�านการประสานงาน   แปลผล 
๑๖ องค!กรมีการการสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลงล�าง 

และล�างข้ึนบน ๓.๗๘ ๐.๗๙๑ มาก 
๑๗ องค!กรมีการประสานงานข#ามสายงานเช�น จาก

หน�วยงานภาครัฐกับหน�วยงานภาคเอกชน ๓.๒๔ ๐.๘๘๕ ปานกลาง 
๑๘ องค!กรส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ!ระหว�างสายงาน

ในองค!กร ๓.๖๓ ๐.๘๐๓ มาก 
๑๙ องค!กรมีการสร#างความสัมพันธ!กับหน�วยงานภายนอก

อยู�เสมอ ๓.๕๘ ๐.๘๕๘ มาก 
๒๐ องค!กรส�งเสริมให#มีการสร#างบรรยากาศในการทํางาน

แบบพ่ีน#อง ๓.๓๙ ๐.๘๖๓ ปานกลาง 
 ภาพรวม ๓.๕๓ ๐.๖๘๐ มาก 
 ๕. ด�านการควบคุม   แปลผล 

๒๑ องค!กรมีการทําข#อตกลงการปฏิบัติหน#าท่ีระหว�าง
ผู#ปฏิบัติงานกับผู#บริหารในทุก ๆ วาระ ๓.๗๗ ๐.๘๗๔ มาก 

๒๒ องค!กรมีการออกกฎ ระเบียบ ข#อบังคับเพ่ือใช#ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนดไว#อย�าง
ชัดเจน  ๓.๙๖ ๐.๗๔๓ มาก 

๒๓ องค!กรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรม  ๓.๖๑ ๐.๘๓๔ มาก 

๒๔ องค!กรมีการนํามาตรการ หรือข#อบังคับมาปฏิบัติ 
พร#อมมีบทลงโทษกรณีไม�ปฏิบัติตาม  ๓.๘๔ ๐.๗๕๑ มาก 

๒๕ องค!กรมีประโยชน!ตอบแทนต�าง ๆ กรณีผู#ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข#อตกลงท่ีกําหนดไว#  ๓.๕๗ ๐.๘๗๖ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๕ ๐.๖๓๑ มาก 
 ภาพรวมป จจัยการบริหาร  ๓.๖๓ ๐.๕๗๔ มาก 

 



 

๑๐๗ 

 จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห!ข#อมูลเก่ียวกับป.จจัยการบริหารภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๗๔ เม่ือพิจารณาเป5นรายข#อพบผล
การศึกษาดังนี้  
 ๑. การวางแผน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๙ เม่ือพิจารณาข#อท่ี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� มีการนําผลการวิเคราะห!สภาพแวดล#อมมากําหนดกลยุทธ!ใน
การพัฒนาหน�วยงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๓ รองลงมาคือมีการมอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามแผนให#แก�เจ#าหน#าท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ และแผนท่ีจัดทํามีการกําหนด
วัตถุประสงค! เปUาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงานไว#อย�างชัดเจน      
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘  
 ๒. การจัดองค!การ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ เม่ือพิจารณา
ข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� องค!กรมีการจัดโครงสร#างเป5นไปตามอํานาจหน#าท่ีและ
สอดคล#องกับนโยบายของผู#บริหาร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ รองลงมาคือผู#บริหารขององค!กรมีการ
มอบหมายอํานาจหน#าท่ีในการตัดสินใจให#แก�ผู#บริหารระดับรองลงมา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ และ
องค!กรมีการจัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสมกับงานและตําแหน�งหน#าท่ีท่ีได#รับมอบหมายเป5นป.จจุบัน        
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘  
 ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๕ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� ผู#บังคับบัญชาในองค!กรให#คําแนะนํา หรือมีการ
ชี้นําในการปฏิบัติงานผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๗ รองลงมาคือองค!กรมี
การเปSดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๒ และองค!กรมีการมอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรงกับหน#าท่ี
ความรับผิดชอบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๗ 
  ๔. การประสานงาน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ เม่ือ
พิจารณาข#อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� องค!กรมีการการสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลง
ล�าง และล�างข้ึนบน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๘ รองลงมาคือองค!กรส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ!
ระหว�างสายงานในองค!กร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ และองค!กรมีการสร#างความสัมพันธ!กับหน�วยงาน
ภายนอกอยู�เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘  
 ๕. การควบคุม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๕ เม่ือพิจารณาข#อ
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได#แก� องค!กรมีการออกกฎ ระเบียบ ข#อบังคับเพ่ือใช#ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนดไว#อย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ รองลงมาคือองค!กร
มีการนํามาตรการ หรือข#อบังคับมาปฏิบัติ พร#อมมีบทลงโทษกรณีไม�ปฏิบัติตาม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๘๔ และองค!กรมีการทําข#อตกลงการปฏิบัติหน#าท่ีระหว�างผู#ปฏิบัติงานกับผู#บริหารในทุก ๆ วาระ    
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๗  
 
 
 
 
 



 

๑๐๘ 

๔.๒ การวิเคราะห�ข�อมูลตามวัตถุประสงค�  
  ๔.๒.๑ ข�อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือทางร%างกาย  
 ประกอบด#วย สวัสดิการเบ้ียคนพิการ การแพทย!และสุขภาพ การศึกษา การปรับสภาพท่ี
อยู�อาศัย การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ 
การมีงานทํา บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ  
 
ตารางท่ี ๔.๘ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข#อมูลการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายในภาพรวม       (n=๓๔๒)  
ข�อ การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวหรือทางร%างกาย 
Χ  S.D. แปลผล 

๑ สวัสดิการเบ้ียคนพิการ  ๓.๗๕ ๐.๖๙๗ มาก 
๒ การแพทย!และสุขภาพ ๓.๖๘ ๐.๗๒๔ มาก 
๓ การศึกษา ๓.๕๑ ๐.๘๔๐ มาก 
๔ การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย  ๓.๕๒ ๐.๗๘๔ มาก 
๕ การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก  ๓.๕๐ ๐.๘๐๖ มาก 
๖ การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะ 

สําหรับคนพิการ ๓.๖๒ ๐.๗๘๔ มาก 
๗ การมีงานทํา ๓.๖๒ ๐.๘๒๓ มาก 
๘ บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ ๓.๕๗ ๐.๗๘๖ มาก 
 ภาพรวมการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน

พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร%างกาย ๓.๖๐ ๐.๗๐๒ มาก 
  
  จากตารางท่ี ๔.๘ พบว�า การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ   
๐.๗๘๖ เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ สวัสดิการเบ้ียคน
พิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๕ รองลงมาคือ การแพทย!และสุขภาพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ การ
ลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ การมีงานทํา มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๖๒ บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ การปรับสภาพ
ท่ีอยู�อาศัย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ การศึกษา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ และการจัดให#มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๐ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป5นรายข#อของแต�ละด#านพบผล
การศึกษาดังนี้   
 
 
 
 



 

๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๙ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข#อมูลการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายจําแนกเป5นรายข#อ      (n=๓๔๒) 

ข�อ ๑. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ  Χ  S.D. แปลผล 
๑ องค!กรมีการประชาสัมพันธ!ให#คนพิการมาลงทะเบียน

และทําบัตรประจําตัวคนพิการทุกปE ๓.๗๗ ๐.๗๕๗ มาก 
๒ องค!กรมีการประชาสัมพันธ! วัน เวลา ให#ผู#ท่ี

ลงทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการตามกําหนด ๓.๘๒ ๐.๗๘๑ มาก 
๓ องค!กรมีการจ�ายสวัสดิการเบ้ียความพิการให#แก�คน

พิการเดือนละ ๘๐๐ บาท ต�อคน ๓.๗๔ ๐.๗๗๘ มาก 
 ภาพรวม  ๓.๗๘ ๐.๖๙๗ มาก 
 ๒. การแพทย�และสุขภาพ    แปลผล 
๔ องค!กรมีการให#ความรู#เก่ียวกับการบริการทาง

การแพทย!และค�าใช#จ�ายในการรักษาพยาบาลแก�คน
พิการ ๓.๘๔ ๐.๘๐๗ มาก 

๕ องค!กรมีการส�งเสริมค�าใช#จ�ายอุปกรณ!เครื่องช�วยความ
พิการ ๓.๕๘ ๐.๘๑๓ มาก 

๖ องค!กรช�วยส�งเสริมพัฒนาการเพ่ือปรับสภาพทาง
ร�างกาย จิตใจ อารมณ! สังคม พฤติกรรม สติป.ญญา 
และการเรียนรู# ๓.๕๘ ๐.๘๗๙ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๗ ๐.๗๒๔ มาก 
 ๓. การศึกษา    แปลผล 
๗ องค!กรได#เข#าไปดูแลส�งเสริมการศึกษาตามกฎหมายว�า

ด#วยการศึกษาแห�งชาติแก�คนพิการ ๓.๖๕ ๐.๘๙๖ มาก 
๘ องค!กรส�งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมใน

สถานศึกษาเฉพาะหรือการศึกษานอกระบบแก�คน
พิการ ๓.๔๔ ๐.๙๔๕ มาก 

๙ องค!กรส�งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช�วยเหลืออ่ืนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ๓.๔๓ ๐.๘๙๓ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๘๔๐ มาก 
ข�อ ๔. การปรับสภาพท่ีอยู%อาศัย    แปลผล 
๑๐ องค!กรได#เข#าไปช�วยปรับสภาพแวดล#อมท่ีอยู�อาศัยของ

ผู#พิการโดยเฉพาะการปรับปรุงห#องน้ํา ๓.๓๗ ๐.๙๐๖ ปานกลาง 
๑๑ องค!กรได#เข#าไปสํารวจและช�วยปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย

โดยเฉพาะราวจับและพ้ืนผิวทางเดิน ๓.๖๕ ๐.๘๕๖ มาก 
 
 



 

๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ)             (n=๓๔๒) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๒ องค!กรได#เข#าไปสํารวจและช�วยปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย

ตามความเหมาะสมตามลักษณะของผู#พิการ ๓.๕๒ ๐.๘๙๕ มาก 
 ภาพรวม  ๓.๕๒ ๐.๗๘๔ มาก 
 ๕. การจัดให�มีส่ิงอํานวยความสะดวก    แปลผล 
๑๓ องค!กรได#จัดสร#างสิ่งอํานวยความสะดวกในส�วนของ

องค!กรภาครัฐเพ่ือให#คนพิการเข#าถึงและใช#ประโยชน!
ได#จริง ๓.๕๕ ๐.๘๘๑ มาก 

๑๔ องค!กรมีกฎ ระเบียบให#หน�วยงานเอกชนต#องสร#างสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู#พิการ ๓.๔๙ ๐.๘๙๙ มาก 

๑๕ หน�วยงานคุ#มครองสิทธิคนพิการและให#เข#ามามีส�วน
ร�วมทางสังคมสําหรับคนพิการ ๓.๔๕ ๐.๘๖๑ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๐ ๐.๘๐๖ มาก 
ข�อ ๖. การลดหย%อนค%าโดยสารขนส%งสาธารณะ 

สําหรับคนพิการ   แปลผล 
๑๖ องค!กรได#เข#าไปกํากับดูแลอย�างใกล#ชัดเก่ียวกับการ

เก็บอัตราค�าโดยสารสําหรับผู#พิการ ๓.๕๗ ๐.๘๘๖ มาก 
๑๗ องค!กรรณรงค!และประชาสัมพันธ!ให#องค!กรด#านการ

ขนส�งปฏิบัติต�อผู#พิการอย�างเป5นธรรม ๓.๕๘ ๐.๘๗๕ มาก 
๑๘ คนพิการทุกคนได#รับการยกเว#นค�าโดยสารรถไฟฟUา 

BTS และไฟฟUาใต#ดินทุกสถานี และอ่ืน ๆ ตาม
กฎหมายกําหนด ๓.๗๑ ๐.๘๖๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๒ ๐.๘๐๒ มาก 
 ๗. การมีงานทํา    แปลผล 
๑๙ องค!กรมีการส�งเสริมอาชีพให#แก�คนพิการ ๓.๖๕ ๐.๘๙๖ มาก 
๒๐ องค!กรมีการเข#าไปสํารวจสถานประกอบการ หรือ

หน�วยงานของรัฐ ให#มีการจ#างงานคนพิการทุกแห�ง ๓.๖๘ ๐.๘๕๐ มาก 
๒๑ องค!กรส�งเสริมให#ภาคเอกชนรับผู#พิการเข#าไปทํางาน

ตามอัตราส�วน ๑๐๐ คนต�อผู#พิการ ๑ คน ๓.๕๓ ๐.๘๔๑ มาก 
 ภาพรวม ๓.๖๒ ๐.๗๘๔ มาก 
 ๘. บริการกู�ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ   แปลผล 
๒๒ องค!กรเปSดโอกาสให#คนพิการสามารถขอรับบริการ

กู#ยืมเงินประกอบอาชีพ ๓.๖๓ ๐.๘๕๒ มาก 
๒๓ องค!กรเปSดโอกาสให#ผู#ดูแลคนพิการสามารถขอรับ

บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ ๓.๕๒ ๐.๘๔๘ มาก 



 

๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ)             (n=๓๔๒) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๒๔ องค!กรไม�คิดดอกเบ้ียเงินกู#ยืมสําหรับการประกอบ

อาชีพของผู#พิการ  ๓.๕๔ ๐.๘๗๒ มาก 
 ภาพรวม  ๓.๕๗ ๐.๗๘๖ มาก 
 ภาพรวมการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน

พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร%างกาย ๓.๖๐ ๐.๗๐๒ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการวิเคราะห!ข#อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ ส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๗๐๒ เม่ือพิจารณาเป5นรายข#อพบผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๘ เม่ือ
เรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได#ดังนี้ องค!กรมีการประชาสัมพันธ! วัน เวลา ให#ผู#ท่ีลงทะเบียนขอรับเบ้ียความ
พิการตามกําหนด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๒ รองลงมาคือองค!มีการประชาสัมพันธ!ให#คนพิการมา
ลงทะเบียนและทําบัตรประจําตัวคนพิการทุกปE มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๗ และองค!กรมีการจ�าย
สวัสดิการเบ้ียความพิการให#แก�คนพิการเดือนละ ๘๐๐ บาท ต�อคน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๔   
 ๒. การแพทย!และสุขภาพ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๗ เม่ือ
พิจารณาเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได#ดังนี้ องค!กรมีการให#ความรู#เก่ียวกับการบริการทางการแพทย!และ
ค�าใช#จ�ายในการรักษาพยาบาลแก�คนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๒ รองลงมาคือองค!กรมีการส�งเสริม
ค�าใช#จ�ายอุปกรณ!เครื่องช�วยความพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ และองค!กรช�วยส�งเสริมพัฒนาการ
เพ่ือปรับสภาพทางร�างกาย จิตใจ อารมณ! สังคม พฤติกรรม สติป.ญญา และการเรียนรู# มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๘  
 ๓. การศึกษา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ เม่ือพิจารณา
เรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได#ดังนี้ องค!กรได#เข#าไปดูแลส�งเสริมการศึกษาตามกฎหมายว�าด#วยการศึกษา
แห�งชาติแก�คนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ รองลงมาคือองค!กรส�งเสริมการศึกษาตามความ
เหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือการศึกษานอกระบบแก�คนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๔ และ
องค!กรส�งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช�วยเหลืออ่ืนทางการศึกษาสําหรับคน
พิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓   
 ๔. การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ เม่ือ
พิจารณาเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได#ดังนี้ องค!กรได#เข#าไปสํารวจและช�วยปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย
โดยเฉพาะราวจับและพ้ืนผิวทางเดิน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ รองลงมาคือองค!กรได#เข#าไปสํารวจและ
ช�วยปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยตามความเหมาะสมตามลักษณะของผู#พิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ และ
องค!กรได#เข#าไปช�วยปรับสภาพแวดล#อมท่ีอยู�อาศัยของผู#พิการโดยเฉพาะการปรับปรุงห#องน้ํา          
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๗   
 ๕. การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๐ เม่ือพิจารณาเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได#ดังนี้ องค!กรได#จัดสร#างสิ่งอํานวยความสะดวกในส�วน



 

๑๑๒ 

ขององค!กรภาครัฐเพ่ือให#คนพิการเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#จริง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ รองลงมาคือ
องค!กรมีกฎ ระเบียบให#หน�วยงานเอกชนต#องสร#างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู#พิการ มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๔๙ และหน�วยงานคุ#มครองสิทธิคนพิการและให#เข#ามามีส�วนร�วมทางสังคมสําหรับคนพิการ 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๕   
 ๖. การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ เม่ือพิจารณาเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได#ดังนี้ คนพิการทุกคนได#รับการ
ยกเว#นค�าโดยสารรถไฟฟUา BTS และไฟฟUาใต#ดินทุกสถานี และอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๗๑ รองลงมาคือองค!กรรณรงค!และประชาสัมพันธ!ให#องค!กรด#านการขนส�งปฏิบัติต�อผู#พิการ
อย�างเป5นธรรมมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ และองค!กรได#เข#าไปกํากับดูแลอย�างใกล#ชัดเก่ียวกับการเก็บ
อัตราค�าโดยสารสําหรับผู#พิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗   
 ๗. การมีงานทํา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ เม่ือพิจารณา
เรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได#ดังนี้ องค!กรมีการเข#าไปสํารวจสถานประกอบ การหรือหน�วยงานของรัฐ ให#
มีการจ#างงานคนพิการทุกแห�ง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ รองลงมาคือองค!กรมีการส�งเสริมอาชีพให#แก�
คนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ และองค!กรส�งเสริมให#ภาคเอกชนรับผู#พิการเข#าไปทํางานตาม
อัตราส�วน ๑๐๐ คนต�อผู#พิการ ๑ คน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓  
  ๘. บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก        
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ เม่ือพิจารณาเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได#ดังนี้ องค!กรเปSดโอกาสให#คนพิการ
สามารถขอรับบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ รองลงมาคือองค!กรไม�คิด
ดอกเบ้ียเงินกู#ยืมสําหรับการประกอบอาชีพของผู#พิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๔ และองค!กรเปSดโอกาส
ให#ผู#ดูแลคนพิการสามารถขอรับบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒  
 
 ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว%างตัวแปรเพ่ือใช�สร�างเมทริกซ�สหสัมพันธ�ในการ
วิเคราะห�การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร%างกายของ
องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน   
 
 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล  

X1 แทน   โอบอ#อมอารี X11 แทน   การวางแผน 
X2 แทน   วจีไพเราะ X11 แทน   การจัดองค!การ 
X3 แทน   สงเคราะห!ประชาชน  X13 แทน   การบังคับบัญชาสั่งการ 
X4 แทน   วางตนพอดี X14 แทน   การประสานงาน 
X5 แทน   เคารพและปฏิบัติตามกติกา X15 แทน   การควบคุม 
X6 แทน   เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน Total_Y แทน   การบริหารจัดการ

สวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกาย 

X7 แทน   ยืนหยัดความโปร�งใส  
X8 แทน   เต็มใจมีส�วนร�วม  
X9 แทน   เน#นความรับผิดชอบ   
X10 แทน   ประกอบด#วยความคุ#มค�า  



    
๑๑๓ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว�างหลักสังคหวัตถุ ๔ การบริหารจัดการองค!กรที่ดี และป.จจัยการบริหารที่ส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถิ่น    

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 Total_Y 
X1 1.000                
X2 .591** 1.000               
X3 .630** .651** 1.000              
X4 .595** .583** .782** 1.000             
X5 .208** .270** .269** .169** 1.000            
X6 .185** .266** .227** .168** .721** 1.000           
X7 .206** .326** .273** .185** .652** .809** 1.000          
X8 .208** .307** .285** .170** .660** .686** .794** 1.000         
X9 .192** .273** .197** .126* .510** .578** .663** .662** 1.000        
X10 .322** .260** .277** .190** .449** .517** .575** .482** .586** 1.000       
X11 .500** .461** .549** .502** .428** .390** .395** .427** .315** .409** 1.000      
X12 .470** .418** .609** .564** .198** .227** .242** .158** .160** .324** .679** 1.000     
X13 .514** .479** .551** .524** .272** .354** .346** .281** .228** .337** .600** .611** 1.000    
X14 .693** .559** .719** .735** .275** .266** .279** .271** .245** .345** .654** .628** .583** 1.000   
X15 .584** .647** .670** .653** .394** .363** .356** .379** .345** .280** .546** .500** .599** .691** 1.000  

Total_Y .575** .487** .638** .643** .255** .265** .272** .270** .227** .322** .663** .678** .695** .738** .684** 1.000 
** P<.01 
  จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว�า หลักสังคหวัตถุ ๔ การบริหารจัดการองค!กรที่ดี และป.จจัยการบริหารมีความสัมพันธ!กันในทางบวกกับการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถิ่น อย�างมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๑ 



 

๑๑๔ 

 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว�างหลักสังคหวัตถุ ๔ การบริหารจัดการองค!กรท่ีดี และ
ป.จจัยการบริหารท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายมีค�าอยู�ระหว�าง (.๑๒๖-.๘๐๙) ถือว�าบางคู�มีความสัมพันธ!กันค�อนข#างสูง ซ่ึงอาจทําให#เกิด
ป.ญหา Multicollinearity จึงต#องมีการทดสอบ Collinearity Statistics โดยพิจารณาจากค�าความ
คงทนของการยอมรับ (Tolerance) และค�าป.จจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (Variance 
Inflation Factor: VIF) ดังตารางท่ี ๔.๑๑  
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ ค�า Tolerance และค�า Variance Inflation Factor (VIF) ของหลักสังคหวัตถุ ๔ 
การบริหารจัดการองค!กรท่ีดี และป.จจัยการบริหาร 

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
โอบอ#อมอารี (X1) .๕๓๐ ๑.๘๘๗ 
วจีไพเราะ (X2) .๕๑๗ ๑.๙๓๓ 
สงเคราะห!ประชาชน (X3) .๓๑๕ ๓.๑๗๔ 
วางตนพอดี (X4) .๓๖๘ ๒.๗๒๐ 
การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี   
เคารพและปฏิบัติตามกติกา (X5) .๔๒๖ ๒.๓๔๙ 
เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน (X6) .๒๗๙ ๓.๕๘๐ 
ยืนหยัดความโปร�งใส (X7) .๒๒๐ ๔.๕๕๕ 
เต็มใจมีส�วนร�วม (X8) .๓๐๘ ๓.๒๕๐ 
เน#นความรับผิดชอบ (X9) .๔๕๔ ๒.๒๐๕ 
ประกอบด#วยความคุ#มค�า (X10) .๕๘๖ ๑.๗๐๗ 
ป จจัยการบริหาร   
การวางแผน (X11) .๔๒๙ ๒.๓๓๐ 
การจัดองค!การ (X12) .๔๔๔ ๒.๒๕๔ 
การบังคับบัญชาสั่งการ (X13) .๔๘๘ ๒.๐๔๙ 
การประสานงาน (X14) .๓๘๓ ๒.๖๑๔ 
การควบคุม (X15) .๔๖๒ ๒.๑๖๗ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ ดัชนีบอกภาวะร�วมเส#นตรงพหุ ค�าความคงทนของการยอมรับ 
(Tolerance) ได#ค�าระหว�าง .๒๒๐-.๕๘๖ ซ่ึงมากกว�าค�าท่ีกําหนดคือ .๑๙๐ และค�าป.จจัยการขยายตัว
ของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor: VIF) มีค�าระหว�าง ๑.๗๐๗-๔.๕๕๕ ซ่ึงมีค�าไม�เกิน
ตามท่ีกําหนด คือ ๕.๓ แสดงว�าหลักสังคหวัตถุ ๔ การบริหารจัดการองค!กรท่ีดี และป.จจัยการบริหาร
ทุกด#านเป5นไปตามเกณฑ!ท่ีกําหนดไม�เกิดป.ญหา Multicollinearity จึงสามารถวิเคราะห!การถดถอย
พหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) ดังตารางท่ี ๔.๑๒-๔.๑๔   
 



 

๑๑๕ 

 ๔.๒.๒  ป จจัยท่ีส%งผลต%อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวหรือทางร%างกายขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 

สมมติฐานท่ี ๑ การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด#วย โอบอ#อมอารี วจีไพเราะ 
สงเคราะห!ประชาชน วางตนพอดี มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  

ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ท่ีมีอิทธิพลต�อการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน ใช#การวิเคราะห!การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยมีตัว
แปรท่ีศึกษาดังนี้ โอบอ#อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห!ประชาชน วางตนพอดี  

การวิเคราะห!การถดถอยพหุคูณเพ่ือพิจารณาว�า เม่ือทําการวิเคราะห!การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยใส�ตัวแปรอิสระจํานวน ๔ ตัวแปร แล#วสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได#ร#อยละเท�าใด และมีตัวแปรใดบ#างท่ีส�งผลต�อตัวแปรตาม
อย�างมีนัยสําคัญ รายละเอียดผลการวิเคราะห!ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ท่ีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  

ตัวแปรการปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔  

B Std. Error Beta t Sig. 

โอบอ#อมอารี .๒๔๙ .๐๕๔ .๒๓๔ ๔.๕๙๐*** .๐๐๐ 
วจีไพเราะ  .๐๑๕ .๐๖๔ .๐๑๒ .๒๒๖ .๘๒๑ 
สงเคราะห!ประชาชน  .๒๕๒ .๐๖๗ .๒๔๙ ๓.๗๘๑*** .๐๐๐ 
วางตนพอดี  .๒๘๘ .๐๕๙ .๓๐๙ ๔.๘๕๒*** .๐๐๐ 

ค%าคงท่ี .๙๐๘ .๑๕๘  ๕.๗๕๐*** .๐๐๐ 
Multiple R  = 702c    R Square = .492   Adjusted R Square = .488   Std. Error = .502 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ *** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑   
 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว�าการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีอิทธิพลต�อการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ วางตนพอดี สงเคราะห!
ประชาชน และโอบอ#อมอารี   

ผลการวิเคราะห!มีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!พหุคูณ (Multiple R) เท�ากับ .๗๐๒ ค�า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๔๙๒ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล#ว (Adjusted 
R Square) เท�ากับ .๔๘๘ และค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท�ากับ    
.๕๐๒  

แสดงว�าการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ท้ังการโอบอ#อมอารี สงเคราะห!ประชาชน และ
วางตนพอดี สามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว



 

๑๑๖ 

หรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๔๙.๒ และเม่ือพิจารณาเป5นรายด#าน
พบว�า วางตนพอดี สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๓๐.๙ รองลงมาคือสงเคราะห!ประชาชน 
สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๔.๙ และโอบอ#อมอารี สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๓.๔ ตามลําดับ ซ่ึง
สามารถเขียนสมการได#ดังนี้ 

�� = +.๒๔๙+.๒๕๒+.๒๘๘ 
Z = +.๒๓๔+.๒๔๙+.๓๐๙ 
  

 สมมติฐานท่ี ๒ การบริหารจัดการองค!กรท่ีดี ประกอบด#วย เคารพและปฏิบัติตามกติกา 
เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน ยืนหยัดความโปร�งใส เต็มใจมีส�วนร�วม เน#นความรับผิดชอบ ประกอบด#วยความ
คุ#มค�า มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย
ขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  

ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ใช#การวิเคราะห!การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาดังนี้ เคารพและปฏิบัติตามกติกา 
เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน ยืนหยัดความโปร�งใส เต็มใจมีส�วนร�วม เน#นความรับผิดชอบ ประกอบด#วยความ
คุ#มค�า  

การวิเคราะห!การถดถอยพหุคูณเพ่ือพิจารณาว�า เม่ือทําการวิเคราะห!การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยใส�ตัวแปรอิสระจํานวน ๖ ตัวแปร แล#วสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได#ร#อยละเท�าใด และมีตัวแปรใดบ#างท่ีส�งผลต�อตัวแปรตาม
อย�างมีนัยสําคัญ รายละเอียดผลการวิเคราะห!ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน   

ตัวแปรการบริหารจัดการ
องค�กรท่ีดี 

B Std. Error Beta t Sig. 

เคารพและปฏิบัติตามกติกา .๑๒๘ .๐๓๔ .๑๖๐ ๓.๗๒๙*** .๐๐๐ 
เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน  .๒๐๔ .๐๓๘ .๒๕๑ ๔.๗๓๓*** .๐๐๐ 
ยืนหยัดความโปร�งใส  .๑๐๘ .๐๓๑ .๑๔๐ ๓.๔๓๑*** .๐๐๑ 
เต็มใจมีส�วนร�วม  .๐๘๑ .๐๔๗ .๐๙๗ ๑.๗๑๘ .๐๘๖ 
เน#นความรับผิดชอบ .๑๑๘ .๐๔๕ .๑๓๙ ๒.๖๔๐*** .๐๐๙ 
ประกอบด#วยความคุ#มค�า  .๒๑๖ .๐๔๖ .๒๕๓ ๕.๔๒๒*** .๐๐๐ 

ค%าคงท่ี .๗๘๓ .๐๙๘  ๗.๙๗๖*** .๐๐๐ 
Multiple R  = .810e    R Square = .656   Adjusted R Square = .652   Std. Error = .304 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ *** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑   
   



 

๑๑๗ 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว�าการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ ประกอบด#วยความคุ#มค�า เมตตา
ธรรมต�อผู#อ่ืน เคารพและปฏิบัติตามกติกา ยืนหยัดความโปร�งใส และเน#นความรับผิดชอบ   

ผลการวิเคราะห!มีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!พหุคูณ (Multiple R) เท�ากับ .๘๑๐ ค�า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๖๕๖ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล#ว (Adjusted 
R Square) เท�ากับ .๖๕๒ และค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท�ากับ    
.๓๐๔  

แสดงว�าการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีสามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๖๕.๖ 
และเม่ือพิจารณาเป5นรายด#านพบว�า ประกอบด#วยความคุ#มค�า สามารถทํานายการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อย
ละ ๒๕.๓ รองลงมาคือเมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๕.๑ เคารพและปฏิบัติตาม
กติกา สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๖.๐ ยืนหยัดความโปร�งใส สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๔.๐ เน#น
ความรับผิดชอบ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๓.๙ มีเพียงเต็มใจมีส�วนร�วมท่ีไม�ส�งผลโดยตรงต�อการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ินซ่ึงสามารถเขียนสมการได#ดังนี้ 

�� = +.๑๒๘+.๒๐๔+.๑๐๘+.๑๑๘+.๒๑๖  
Z = +.๑๖๐+.๒๕๑+.๑๔๐+.๑๓๙+.๒๕๓ 
 
สมมติฐานท่ี ๓ ป.จจัยการบริหาร ประกอบด#วย การวางแผน การจัดองค!การ การบังคับ

บัญชาสั่งการ การประสานงาน การควบคุม มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  

ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ใช#การ
วิเคราะห!การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาดังนี้ 
การวางแผน การจัดองค!การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การควบคุม 

การวิเคราะห!การถดถอยพหุคูณเพ่ือพิจารณาว�า เม่ือทําการวิเคราะห!การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยใส�ตัวแปรอิสระจํานวน ๕ ตัวแปร แล#วสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได#ร#อยละเท�าใด และมีตัวแปรใดบ#างท่ีส�งผลต�อตัวแปรตาม
อย�างมีนัยสําคัญ รายละเอียดผลการวิเคราะห!ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๓  
 
 
 
 
 



 

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  

ตัวแปรป จจัยการบริหาร  B Std. Error Beta t Sig. 
การวางแผน .๑๐๔ .๐๔๗ .๑๐๑ ๒.๒๒๗*  .๐๒๗ 
การจัดองค!การ   .๑๗๕ .๐๔๑ .๒๐๒ ๔.๖๐๑*** .๐๐๐ 
การบังคับบัญชาสั่งการ  .๒๓๖ .๐๔๓ .๒๓๖ ๕.๕๔๗*** .๐๐๐ 
การประสานงาน  .๒๘๓ .๐๕๐ .๒๗๕ ๕.๗๐๖*** .๐๐๐ 
การควบคุม .๒๒๔ .๐๔๙ .๑๙๑ ๔.๒๗๖*** .๐๐๐ 

ค%าคงท่ี .๙๑๑ .๑๓๕  ๖.๗๒๗*** .๐๐๐ 
Multiple R  = .838c    R Square = .702   Adjusted R Square = .697   Std. Error = .386 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  *** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  

จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว�าป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ การประสานงาน การบังคับบัญชาสั่งการ การ
จัดองค!การ การควบคุม และการวางแผน  

ผลการวิเคราะห!มีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!พหุคูณ (Multiple R) เท�ากับ .๘๓๘ ค�า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๗๐๒ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล#ว (Adjusted 
R Square) เท�ากับ .๖๙๗ และค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท�ากับ    
.๓๘๖  

แสดงว�า ป.จจัยการบริหารสามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๗๐.๒ และเม่ือ
พิจารณาเป5นรายด#านพบว�า การประสานงาน สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๒๗.๕ รองลงมา
คือ การบังคับบัญชาสั่งการ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๓.๖ การจัดองค!การ สามารถทํานายได#ร#อย
ละ ๒๐.๒ การควบคุม สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๙.๑ และการวางแผน สามารถทํานายได#ร#อยละ 
๑๐.๑    

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว�า การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีอิทธิพลต�อการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�าการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สามารถ
ร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๔๙.๒ และเม่ือพิจารณาเป5นรายด#านพบว�า วางตนพอดี 
สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๓๐.๙ รองลงมาคือสงเคราะห!ประชาชน สามารถทํานายได#
ร#อยละ ๒๔.๙ และโอบอ#อมอารี สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๓.๔ ตามลําดับซ่ึงสามารถเขียนสมการได#
ดังนี้ 

�� = +.๑๐๔+.๑๗๕+.๒๓๖+.๒๘๓+.๒๒๔ 
Z = +.๑๐๑+.๒๐๒+.๒๓๖+.๒๗๕+.๑๙๑ 



 

๑๑๙ 

การบริหารจัดการองค!กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ แสดงว�าการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีสามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับ
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๖๕.๖ และ
เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านพบว�า ประกอบด#วยความคุ#มค�า สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๒๕.๓ 
รองลงมาคือเมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๕.๑ เคารพและปฏิบัติตามกติกา 
สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๖.๐ ยืนหยัดความโปร�งใส สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๔.๐ เน#นความ
รับผิดชอบ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๓.๙ มีเพียงเต็มใจมีส�วนร�วมท่ีไม�ส�งผลโดยตรงต�อการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  

ป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
แสดงว�าป.จจัยการบริหารสามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๗๐.๒ และเม่ือพิจารณาเป5น
รายด#านพบว�า การประสานงาน สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๒๗.๕ รองลงมาคือ การบังคับ
บัญชาสั่งการ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๓.๖ การจัดองค!การ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๐.๒ การ
ควบคุม สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๙.๑ และการวางแผน สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๐.๑    
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห!ข#อมูลเชิงปริมาณแล#วผู#วิจัยได#ทําการศึกษาข#อมูลเชิงคุณภาพ
เพ่ือยืนยันผลการศึกษาข#างต#นจากผู#ให#ข#อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน โดยใช#แบบสัมภาษณ!แบบมี
โครงสร#างตามวัตถุประสงค!และนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
  ๑. การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร%างกาย  
 ๑.๑ ประเด็นคําถามคือ การบริหารจัดการเก่ียวกับ “สวัสดิการเบ้ียคนพิการ” ในป.จจุบัน
เป5นอย�างไร ดีอยู�แล#วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง 
๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) สวัสดิการเบ้ียคนพิการ ณ ป.จจุบัน คนพิการได#รับการสนับสนุนเดือนละ ๘๐๐ บาท 
องค!การคนพิการฯจึงมีความเห็นว�าควรปรับปรุงให#เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในป.จจุบัน เป5น 
๑,๐๐๐ บาท และได#รับอย�างท่ัวถึง เน#นคนยากจนก�อน๑ 
 ๒) ถ#าคนพิการท่ีลงทะเบียนไว#กับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย!จะได#รับสวัสดิการเบ้ียคนพิการอยู�แล#ว แต�ควรปรับปรุงเพ่ิมเติม เนื่องจากในป.จจุบันเบ้ียคน
พิการท่ีคนพิการได#รับจํานวน ๘๐๐ บาท ยังไม�เพียงพอ อยากให#ปรับเป5น ๑,๐๐๐ บาท๒ 

                                           
 ๑สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 



 

๑๒๐ 

 ๓) ป.จจุบันคนพิการได#รับสิทธิต�าง ๆ เหมือนปกติอยู�แล#วท้ังสิทธิค�ารักษาพยาบาลฟรี 
เรียนฟรี หรือสมัครงานเหมือนคนปกติท่ัวไปและยังได#สิทธิในการรับบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ หรือได#รับ
เบ้ียสูงอายุเช�นกัน สิ่งท่ีควรปรับปรุงคือสิทธิทางสังคมและคุณภาพชีวิต๓ 
 ๔) สวัสด์ิการเบ้ียคนพิการ ควรปรับปรุงปรับเพ่ิมเติมเพ่ือให#สอดคล#องกับค�าครองชีพ  
และฐานนะของผู#พิการ ซ่ึงส�วนมากเป5นผู#มีรายได#น#อย๔ 
 ๕) ในเรื่องเก่ียวกับสวัสดิการเบ้ียคนพิการในป.จจุบันจัดว�ามีประโยชน!กับคนพิการใน
ระดับดี ขอเสนอแนะควรให#ครอบคลุมทุกด#านทุกระดับ๕ 
 ๖) ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมด#วยสภาพเศรษฐกิจ ค�าใช#จ�ายในการดํารงชีวิตประจําวันท่ี
สูงข้ึน ทําให#ผู#พิการต#องมีภาระเหมือนบุคคลท่ัวไป ถึงแม#ผู#พิการทางคนจะมีรายได#บางส�วนกับเบ้ียผู#
พิการแล#วท่ียังไม�เพียงพอและคนพิการท่ีไม�มีรายได#อ่ืนนอกจากเบ้ียคนพิการแล#วไม�เพียงพอใช#จ�าย
แน�นอน๖ 
 ๗) ควรปรับปรุงสวัสด์ิการเบ้ียคนพิการให#มีประสิทธิภาพข้ึนอีก เพราะส�วนใหญ�คนพิการ
อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีชนบทมีรายได#น#อย มีเพียงบางส�วนอยู�ห�างไกล อาจได#รับช#าควรปรับปรุงเบ้ียคนพิการ
ให#ตอบสนองความต#องการท่ีจําเป5นจะช�วยผู#พิการมีคุณภาพท่ีข้ึน๗  
 ๘) สวัสดิการเบ้ียคนพิการ ควรปรับปรุง เดิมคนพิการได#เบ้ียยังชีพเดือนละ ๘๐๐ บาท ซ่ึง
ถือว�าน#อย ควรเพ่ิมให#เป5นเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เพราะคนพิการมีค�าใช#จ�ายสูงกว�าคนปกติ๘ 
 สรุป การบริหารจัดการเก่ียวกับสวัสดิการเบ้ียคนพิการ ณ ป.จจุบัน มีการประชาสัมพันธ! 
วัน เวลา ให#ผู# ท่ีลงทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการตามกําหนด มีการประชาสัมพันธ!ให#คนพิการ
ลงทะเบียนและทําบัตรประจําตัวคนพิการทุกปE มีการจ�ายสวัสดิการเบ้ียความพิการให#แก�คนพิการ
เดือนละ ๘๐๐ บาทต�อคน และควรปรับปรุงให#เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในป.จจุบัน เป5น ๑,๐๐๐ 
บาท และได#รับอย�างท่ัวถึง เน#นคนยากจนก�อน และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
                                           
 ๓สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๕สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๖สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๘สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า, 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ สวัสดิการเบ้ียคนพิการจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 
 ๑.๒ ประเด็นคําถามคือ การบริหารจัดการเก่ียวกับ “การแพทย�และสุขภาพ” สําหรับคน
พิการในป.จจุบันเป5นอย�างไร ดีอยู�แล#วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#
ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) การบริหารจัดการเก่ียวกับ การแพทย!และสุขภาพ ป.จจุบันดีมากเนื่องจากโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบลมีทีม CE ดูแลผู#พิการถึงบ#าน ถ#าผู#พิการฐานะไม�ดีก็จะมีการบริการโดยกองทุน
หลักประกันสุขภาพ สปสช. ดูแลถึงบ#าน๙  
 ๒) ควรปรับปรุงเรื่องการแพทย!และสุขภาพ เนื่องจากผู#พิการบางรายยังไม�ได#รับการรักษา
จากแพทย!และการดูแลสุขภาพอย�างท่ัวถึง ค�ารักษาพยาบาลยังไม�ได#รับการดูแลจากภาครัฐอย�าง
สมควรด#วย๑๐ 
 ๓) การบริหารจัดการด#านการแพทย!และสุขภาพน�าจะยังไม�เสถียรภาพสําหรับส�วนนี้ 
เพราะประชาชนส�วนใหญ�มีความยากจนถึงยากจนมาก ๆ ส�งให#สุขภาพแย�ลงไปอีก เพราะไม�มีเงิน
เดินทางไปพบคุณหมอ อีกท้ังโรงพยาบาลอยู�ไกลจากตัวเมือง อนามัยท่ีมีก็ไม�สามารถรักษาได#
ครอบคลุมเพราะขาดแพทย!๑๑ 
 ๔) การแพทย!และสุขภาพ ในป.จจุบันการแพทย!และสุขภาพถูกพัฒนาข้ึนมากอยากให#คง
เรื่องสิทธิประโยชน!จาก (สปสช.) ไว#๑๒ 

                                           
 ๙สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๐สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๑สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๒สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 

สวัสดิการเบ้ีย
คนพิการ 

๑) มีการประชาสัมพันธ! วัน เวลา ให#ผู#ท่ีลงทะเบียนขอรับ
เบ้ียความพิการตามกําหนด 

๒) มีการประชาสัมพันธ!ให#คนพิการลงทะเบียนและทําบัตร
ประจําตัวคนพิการทุกปE 

๔) ควรปรับปรุงให# เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ป.จจุบัน เป5น ๑,๐๐๐ บาท 

๕) ได#รับอย�างท่ัวถึง เน#นคนยากจนก�อน 

๓) มีการจ�ายสวัสดิการเบ้ียความพิการให#แก�คนพิการเดือน
ละ ๘๐๐ บาท ต�อคน  



 

๑๒๒ 

 ๕) แต�เดิมคนพิการได#รับการบริการทางการแพทย!เพียง ๑๓ รายการ แต�ในป.จจุบันได#
ปรับเพ่ิมเป5น ๒ เท�าคือ ๒๖ รายการซ่ึงก็ดีข้ึนระดับหนึ่ง สิ่งท่ีควรปรับปรุงเพ่ิมหน�วยดูแลหรือ
โรงพยาบาลให#มากข้ึนและเป5นสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลท่ีดีสะอาด สะดวกในการเดินทาง๑๓ 
 ๖) ป.จจุบันพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได#มีการปรับปรุงแก#ไข 
เพ่ือให#มีความเหมาะสมกับป.จจุบันซ่ึงมุ�งเน#นการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพการอยู�ดี๑๔ 
 ๗) สําหรับคนพิการในป.จจุบัน ถือว�าดีแต�ยังไม�ค�อยสมบูรณ! บางทียังเห็นผู#พิการยังไม�
เข#าถึงของสุขภาพ เช�น สถานท่ีพักยังไม�ได#มาตรฐานพอ คือบ#านพักส�วนตัวของผู#พิการ๑๕ 
 ๘) การแพทย!และสุขภาพดีอยู�แล#วแต�จะให#ดีมากยิ่งข้ึนต#องมีการปรับปรุงโรงพยาบาล
ใหญ� ๆ ท่ีออกนอกระบบเช�น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาฯลฯ ให#มีสวัสดิการรักษาฟรีสําหรับ
ผู#พิการเช�นเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐบาล๑๖ 
 ๙) ควรปรับปรุง ผู#พิการบางรายยังไม�ได#รับการรักษาจากแพทย!และการดูแลสุขภาพอย�าง
ท่ัวถึง ค�ารักษาพยาบาลยังไม�ได#รับการดูแลจากภาครัฐอย�างสมควรด#วย๑๗ 
 ๑๐) คนพิการเป5นกลุ�มคนท่ีขาดโอกาสทางสังคมและการประกอบอาชีพ บางหน�วยงานมี
สถานท่ีไม�เอ้ือต�อลักษณะความพิการ ทําให#คนพิการขาดโอกาสในการทํางานในสถานประกอบการ๑๘ 
 สรุป การแพทย!และสุขภาพ ป.จจุบันมีการให#ความรู#เก่ียวกับการบริการทางการแพทย!
และค�าใช#จ�ายในการรักษาพยาบาลแก�คนพิการ มีการส�งเสริมค�าใช#จ�ายอุปกรณ!เครื่องช�วยความพิการ 
ช�วยส�งเสริมพัฒนาการเพ่ือปรับสภาพทางร�างกาย จิตใจ อารมณ! สังคม พฤติกรรม สติป.ญญา และ
การเรียนรู# สิ่งท่ีควรปรับปรุงคือโรงพยาบาลใหญ� ๆ ท่ีออกนอกระบบเช�น โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลจุฬาฯลฯ ให#มีสวัสดิการรักษาฟรีสําหรับผู#พิการเช�นเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐบาลอ่ืน 
และการดูแล ค�ารักษาพยาบาลยังไม�ได#รับจากภาครัฐอย�างสมควร และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๑๓สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๔สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๕สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๑๖สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗สัมภาษณ! ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.   
 ๑๘สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 



 

๑๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ การแพทย!และสุขภาพจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

 
 ๑.๓ ประเด็นคําถามคือ ท�านคิดว�าการบริหารจัดการเก่ียวกับ “การศึกษา” สําหรับคน
พิการในป.จจุบันเป5นอย�างไร ดีอยู�แล#วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#
ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) การบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาสําหรับคนพิการในป.จจุบัน คิดว�าควรปรับปรุง
สําหรับเด็กท่ีพิการ ด#านสมาธิสั้นซ่ึงไม�สามารถเรียนร�วมกับเด็กปกติได# ควรมีโรงเรียนสําหรับเด็กกลุ�ม
นี้โดยตรง๑๙ 
 ๒) ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการศึกษาในป.จจุบันเปSดกว#างให#กับทุกคน และป.จจุบันสื่อจะเป5น
สิ่งสําคัญ และมีหน�วยงานสนับสนุนสําหรับคนพิการ๒๐ 
 ๓) ผู#พิการบางส�วนยังไม�ได#รับการศึกษาจริงจัง ทําให#เกิดป.ญหาการทํางานในอนาคตได#
เนื่องจากผู#พิการมักจะไม�อยากเข#าถึง ด#วยความท่ีรู#สึกอะไรต�าง ๆ มันลําบาก เลยไม�อยากสนใจส�วนนี้ 
ทําให#คุณภาพชีวิตแย�ลงไปมากกว�าท่ีเป5นอยู�แล#ว๒๑  
 ๔) ด#านการศึกษาสําหรับถ#าเป5นโรงเรียนเฉพาะทางก็ได#รับการพัฒนาท่ีดีตลอด แต�ถ#าเป5น
โรงเรียน เรียนร�วมกัน ต#องพัฒนาสภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือ ต�ออุปกรณ! สื่อการเรียนการสอน และมีความ
เข#าใจและพิการ๒๒ 

                                           
 ๑๙สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๐สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๒๑สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 

การแพทย!และ
สุขภาพ 

๑) มีการให#ความรู#เก่ียวกับการบริการทางการแพทย!และ
ค�าใช#จ�ายในการรักษาพยาบาลแก�คนพิการ 

๒) มีการส�งเสริมค�าใช#จ�ายอุปกรณ!เครื่องช�วยความพิการ 

๔) ปรับปรุงโรงพยาบาลใหญ� ๆ ท่ีออกนอกระบบให#มี
สวัสดิการรักษาฟรีสําหรับผู#พิการเช�นเดียวกับโรงพยาบาล
ของรัฐบาลอ่ืน 

๕) การดูแล ค�ารักษาพยาบาลยังไม�ได#รับจากภาครัฐอย�าง
สมควร 

๓) ช�วยส�งเสริมพัฒนาการเพ่ือปรับสภาพทางร�างกาย 
จิตใจ อารมณ! สังคม พฤติกรรม สติป.ญญา และการเรียนรู# 



 

๑๒๔ 

 ๕) ถ#าเปรียบกับโขนทวีปยุโรป คนพิการในประเทศไทยได#รับการศึกษาน#อยมาก เพราะ
คนพิการส�วนมากจะไม�ค�อยได#ศึกษากันอาจจะด#วยวัยท่ีเลยข้ันการศึกษา ซ่ึงจะต#องหางานดํารงชีพ ถึง
แม#นว�าจะมีส�วนกลางหรือองค!กรท่ีดูแลพยายามจัดสรรหลักสูตรเนื้อหาให#สอดคล#องกับผู#พิการ ส�วนท่ี
ควรปรับปรุงคือ สร#างโอกาสและรายได#ให#ผู#พิการก�อน แล#วค�อยพัฒนาบุคคล๒๓ 
 ๖) ป.จจุบันรัฐบาลไทยให#ความสําคัญกับการจัดการการศึกษาให#คนพิการเป5นอย�างมาก 
โดยระบุไว#ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีสิทธ!เท�าเทียบกันในการเข#ารับการบริการการศึกษาท่ี
เหมาะสมโดยไม�เก็บค�าใช#จ�าย๒๔ 
 ๗) การศึกษาของผู#พอการยังจัดได#ว�ายังไม�พอเหมาะ คือ ส�วนใหญ�ยังขาดโอกาสท่ีเข#าถึง
การศึกษา ส�วนดียังมีน#อยกว�า อาจจะด#วยความพร#อมของครอบครัวและฐานะ๒๕ 
 ๘) ควรจัดการให#มีการเพ่ิมการรับนักเรียนในสถานการศึกษาให#ทุก ๆ สถาบันการศึกษา
รับผู#พิการเข#าไปศึกษาร�วมกับคนปกติ และเพ่ิมสถานการศึกษาพิเศษ เช�น โรงเรียนคนตาบอด 
โรงเรียนคนใบ# โรงเรียนออทิสติก ให#มีทุกจังหวัดท่ัวประเทศ อาจมอบหมายให#องค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน เช�น องค!การบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลท่ีมีความพร#อมเป5นผู#รับผิดชอบ๒๖ 
 ๙) การศึกษาคนพิการส�วนใหญ�ได#รับการศึกษาข้ันสูงสุดปริญญาตรีน#อยมาก เนื่องจาก 
ขาดความรู#และยังไม�ทราบข#อมูลข�าวสารสําหรับการศึกษาคนพิการ จึงควรมีการปรับปรุงเรื่อง
ประชาสัมพันธ! และเรื่องสถานศึกษาของคนพิการเฉพาะเพ่ิมมากข้ึน๒๗ 
 ๑๐) คนพิการบางส�วนยังไม�ได#รับการศึกษาจริงจัง ทําให#เกิดป.ญหาการทํางานต�อมาใน
อนาคตได# ควรมีโรงเรียนร�วมกับคนปกติกับคนพิการมากข้ึน๒๘ 
 ๑๑) ควรปรับปรุงเก่ียวกับการศึกษา เนื่องจากคนพิการส�วนใหญ�ยังไม�สามารถเข#าถึง
การศึกษาได#ดีเท�าใดนัก เพราะไม�มีโรงเรียนท่ีสามารถรับคนพิการไปร�วมเรียนกับคนปกติ หรือมีก็น#อย
มาก ทําให#ผู#พิการไม�สะดวกในการเดิน ทางเนื่องจากไกลบ#าน๒๙ 
 สรุป การบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาสําหรับคนพิการในป.จจุบัน มีการดูแลส�งเสริม
การศึกษาตามกฎหมายว�าด#วยการศึกษาแห�งชาติแก�คนพิการ ส�งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสม
ในสถานศึกษาเฉพาะหรือการศึกษานอกระบบแก�คนพิการ ส�งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช�วยเหลืออ่ืนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ แต�ควรส�งเสริมให#สถาบันการศึกษารับผู#พิการ
                                           
 ๒๓สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๔สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๕สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๒๖สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๗สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๘ สัมภาษณ! นายณรงค! ดวงดี, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๙สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 



 

๑๒๕ 

เข#าไปศึกษาร�วมกับคนปกติ และเพ่ิมสถานการศึกษาพิเศษ เช�น โรงเรียนคนตาบอด โรงเรียนคนใบ# 
โรงเรียนออทิสติก ให#มีทุกจังหวัดท่ัว และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ การแพทย!และสุขภาพจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 

 ๑.๔ ประเด็นคําถามคือ การบริหารจัดการเก่ียวกับ “การปรับสภาพท่ีอยู%อาศัย” สําหรับ
คนพิการในป.จจุบันเป5นอย�างไร ดีอยู�แล#วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#
ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) การบริหารจัดการเก่ียวกับการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยสําหรับคนพิการควรมีการกําหนด
วงเงินในการให#การช�วยเหลือเพ่ิมมากข้ึนจากรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท อาจจะปรับตามสภาพท่ีอยู�อาศัย
ท่ีพบอยู�๓๐ 
 ๒) การบริหารจัดการเก่ียวกับการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยสําหรับคนพิการป.จจุบันมีการปรับ
สภาพท่ีอยู�อาศัย โดยมีภาคีหน�วยงานสนับสนุน ปรับปรุงให#เหมาะสมกับการพิการของผู#พิการนั้น ๆ 
อยู�แล#ว๓๑

 

 ๓) องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีโครงการสําหรับการปรับสภาพท่ีอยู�  เพียงแค�วา
งบประมาณท่ีจัดสรรลงมาให#ประชาชนมีค�อนข#างน#อยถึงน#อยมาก ทําให#การทําให#ท่ีจะดีค�อนข#างไปได#
ยาก เนื่องจากมีข#อจํากัดเรื่องงบประมาณ รวมถึงการกําหนดค�าแรงให#คนทํางาน ปรับสภาพบ#านก็มี
ข#อจํากัด ท่ีไม�สมดุลกับค�าแรงป.จจุบัน๓๒

 

                                           
 ๓๐สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓๑สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๓๒สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 

 

การศึกษา 

๑) มีการดูแลส�งเสริมการศึกษาตามกฎหมายว�าด#วย
การศึกษาแห�งชาติแก�คนพิการ 

๒) ส�งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมในสถานศึกษา
เฉพาะหรือการศึกษานอกระบบแก�คนพิการ 

๔) ควรส�งเสริมให#สถาบันการศึกษารับผู#พิการเข#าไปศึกษา
ร�วมกับคนปกติ 

๕) เพ่ิมสถานการศึกษาพิเศษ เช�น โรงเรียนคนตาบอด 
โรงเรียนคนใบ# โรงเรียนออทิสติก ให#มีทุกจังหวัดท่ัว 

๓) ส�งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช�วยเหลืออ่ืนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 



 

๑๒๖ 

 ๔) ป.จจุบันหน�อยงานภาครัฐให#ความสนใจมากข้ึนกับการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย ควร
กําหนดวิธีการช�วยเหลือให#ชัดเจน และกําหนดกรอบการช�วยเหลือให#กว#างข้ึน๓๓  
 ๕) การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยเป5นเรื่องท่ีต#องให#ความสําคัญลําดับต#น ๆ เหมือนกัน 
เนื่องจากผู#พิการจะมีป.ญหาด#านสมรรถนะ หรือความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลง เช�น 
อาบน้ํา ห#องนอน ห#องนํา โรงอาหาร หรือห#องทํากิจกรรม พักผ�อน สันทนาการ สิ่งท่ีควรปรับปรุง จัด
สถานท่ีให#เหมาะสมกับจํานวนผู#พิการเพียงพอต�อความต#องการ๓๔ 
 ๖) ในเรื่องเก่ียวกับการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยเพ่ือลดความเสี่ยงของอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
และข#อปUองกันความพิการซํ้าซ#อน และผู#พิการสามารถดํารงชีวิตได#อย�างอิสระไม�เป5นภาระแค�ผู#อ่ืน
หรือ เป5นภาระน#อยท่ีสุดควรดําเนินการเพ่ิมงบประมาณ หรือมีหลาย ๆ หน�วยงานเข#ามาให#ความ
ช�วยเหลือมากข้ึน๓๕ 
 ๗) สภาพบ#านเรือนของผู#พิการบางกลุ�มยังต#องปรับปรุงให#เหมาะสมกับความพิการของผู#
พิการนั้น ๆ ภาครัฐให#ความสนใจมากข้ึนเก่ียวกับการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยควรกําหนดวิธีการ
ช�วยเหลือชัดเจน และช�วยเหลือให#กว#างข้ึน๓๖ 
 ๘) เก่ียวกับการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยอยากให#ลดข้ันตอนในการดําเนินการต�าง ๆ ท่ีมี
ความซับซ#อนให#น#อยลง และควรมีกรอบวงเงินท่ีช�วยเหลือการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยให#เพ่ิมข้ึนเป5น 
๒๐,๐๐๐ บาทต�อ ๑ หลังหรือมากกว�านี้๓๗ 
 ๙) การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม เนื่องจากในป.จจุบันการให#ความ
ช�วยเหลือจากหน�วยงานของรัฐ ในการช�วยเหลือการปรับท่ีอยู�อาศัยของคนพิการ ต#องใช#ระยะ
เวลานาน และงบประมาณท่ีมีให#ค�อนข#างจํากัด ทําให#เกิดความล�าช#า๓๘ 
 ๑๐) การบริหารจัดการเก่ียวกับการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยสําหรับคนพิการในป.จจุบัน คิด
ว�าควรมีการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยเพ่ือรองรับกับสภาพสังคมในป.จจุบันและอนาคต เพ่ือให#ตรงกับ
ความต#องการของผู#พิการ๓๙

 

 

                                           
 ๓๓สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓๔สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓๕สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๓๖สัมภาษณ! ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.   
 ๓๗สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๓๘สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๓๙สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๒๗ 

 ๑๑) การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย ควรปรับปรุงเพราะองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินป.จจุบัน ไม�
สามารถท่ีจะไปให#การดูแลปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยขิงคนพิการได# เพราะไม�มีระเบียบรองรับในการ
ดําเนินการ๔๐ 
 สรุป การบริหารจัดการเก่ียวกับการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยสําหรับคนพิการในป.จจุบัน มี
การสํารวจและช�วยปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยโดยเฉพาะราวจับและพ้ืนผิวทางเดิน สํารวจและช�วยปรับ
สภาพท่ีอยู�อาศัยตามความเหมาะสมตามลักษณะของผู#พิการ ช�วยปรับสภาพแวดล#อมท่ีอยู�อาศัยของผู#
พิการโดยเฉพาะการปรับปรุงห#องน้ํา แต�ควรปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยให#ตรงกับความต#องการของผู#พิการ 
และภาครัฐควรให#ความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะงบประมาณและการเบิกจ�ายท่ีรวดเร็ว และสามารถ
สรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 
 ๑.๕ ประเด็นคําถามคือ การบริหารจัดการเก่ียวกับ “การจัดให�มีส่ิงอํานวยความ
สะดวก” สําหรับคนพิการในป.จจุบันเป5นอย�างไร ดีอยู�แล#วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ผลการจาก
การสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้  
 ๑) การบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกในป.จจุบัน คิดว�าหลาย
หน�วยงานให#ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู�แล#ว เพ่ือช�วยให#ผู#พิการดํารงชีพในป.จจุบันได#๔๑ 

                                           
 ๔๐สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๑สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

การปรับสภาพ
ท่ีอยู�อาศัย 

๑) มีการสํารวจและช�วยปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยโดยเฉพาะ
ราวจับและพ้ืนผิวทางเดิน  

๒) สํารวจและช�วยปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยตามความ
เหมาะสมตามลักษณะของผู#พิการ 

๔) ควรปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยให#ตรงกับความต#องการของผู#
พิการ 

๕) ภาครัฐควรให#ความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะ
งบประมาณและการเบิกจ�ายท่ีรวดเร็ว 

๓) ช�วยปรับสภาพแวดล#อมท่ีอยู�อาศัยของผู#พิการ
โดยเฉพาะการปรับปรุงห#องน้ํา 



 

๑๒๘ 

 ๒) การบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก ฝWายชุมชน องค!การ
บริหารส�วนตําบลได#มีการบริหารจัดการตามกฎหมาย ระเบียบข#อบังคับต�าง ๆ อยู�แล#ว ดังนั้นทุก
หน�วยงาน ทุกองค!กรควรก�อสร#างอาคาร สถานท่ีตามหลักอารยสถาป.ตย!ด#วย๔๒ 
 ๓) การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีการดําเนินการของกฎหมายแก�คนพิการอยู�แล#ว 
แต�ควรปรับให#มีความเหมาะสมด#วย เช�นทางเดินไม�ควรมีความลาดชันจนเกินไปเนื่องจากผู#พิการบาง
คนต#องดูแล และเดินทางคนเดียว๔๓ 
 ๔) ป.จจุบันหลายองค!กรเริ่มให#ความสําคัญมากข้ึน แต�ก็คงมีอยู�บ#างท่ียังมีข#อบกพร�อง เช�น
อาคารสถานท่ีเก�า ๆ ท่ีต#องปรับปรุงและต�อเติมเพ่ือให#รองรับกับการอํานวยความสะดวก๔๔ 
 ๕) ทางองค!การบริหารส�วนท#องถ่ินได#มีการควบคุมและดูแลเก่ียวกับการจัดสร#างสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือให#คนพิการเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#จริงในทุก ๆ โครงการท่ีเกิดข้ึนใหม�ในช�วงหลาย
ปEท่ีผ�านมา เนื่องจากมีกฎหมายเก่ียวสิ่งปลูกสร#างรองรับ๔๕ 
 ๖) การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นหลายอย�างดีอยู�แล#วแต�ควรเพ่ิมบางอย�างเช�น พ้ืน
ผิวสัมผัสเฉพาะ เพราะคนตาบอดใช#ไม#เท#า บ�อยครั้งท่ีพวกเขาไม�สามารถรับรู#ได#ว�าทางตรงนี้มีก#าวข้ึน
ลงหรือสามารถเดินได#แค�ไหน๔๖ 
 ๗) การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นควรเพ่ิมเก่ียวกับบันไดเลื่อนสําหรับคนพิการ 
เพราะส�วนใหญ�จะเห็นแค�ตามรถไฟฟUาหรือห#างสรรพสินค#าเท�านั้น ควรจะมีบันไดเลื่อนแบบพิเศษท่ี
เหมาะสมกับผู#พิการทุกคน๔๗ 
 สรุป การบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกป.จจุบัน มีการจัดสร#าง
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให#คนพิการเข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#จริง มีกฎ ระเบียบให#หน�วยงาน
เอกชนต#องสร#างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู#พิการ คุ#มครองสิทธิคนพิการและให#เข#ามามีส�วนร�วม
ทางสังคมสําหรับคนพิการ แต�ควรปรับให#มีความเหมาะสมด#วย เช�นทางเดินไม�ควรมีความลาดชัน
จนเกินไป และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                           
 ๔๒สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๔๓สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๔สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๔๕สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๖สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๔๗สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า
, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๕ การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

 
 ๑.๖ ประเด็นคําถามคือ การบริหารจัดการเก่ียวกับ “การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�ง
สาธารณะสําหรับคนพิการ” สําหรับคนพิการในป.จจุบันเป5นอย�างไร ดีอยู�แล#วหรือควรมีการปรับปรุง
เพ่ิมเติม ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้  
 ๑) การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ เหมาะสมและเหมาะควรใน
การลดหย�อนค�าโดยสาร เพราะแบ�งเบาค�าใช#จ�ายในการเดินทางไปทําธุระหรือแม#แต�พบคุณหมอ ส�วน
นี้ก็จะช�วยประชาชนได#พอสมควรแต�การขนส�งในประเทศไทยก็ควรปรับปรุงเช�นกัน ยังไม�เอ้ืออํานวย
ความสะดวกเท�าต�างประเทศ๔๘ 
 ๒) ป.จจุบันการลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะดีอยู�แล#วเพราะในป.จจุบันการขนส�งค�า
โดยสารสาธารณะของคนพิการมีการลดค�าโดยสารให#อยู�แล#วอีกท้ังในการโดยสาร รถไฟฟUาก็มีการ
ให#บริการฟรี และยังมีการอํานวยความสะดวกท่ีดีจากเจ#าหน#าท่ีอีกด#วย๔๙ 
 ๓) เก่ียวกับสิทธิการได#รับการลดหย�อน ค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการนั้น
สามารถใช#ได#โดยการนําบัตรประจําบัตรประจําตัวคนพิการมาให#ได# ถือเป5นเรื่องท่ีดี๕๐ 
 ๔) การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ คิดว�าเหมาะสมอยู�แล#ว  
เพราะป.จจุบันผู#พิการท่ีต#องเดินทางโดยบริการชนส�งสาธารณะทุกประเภทจะได#รับส�วนลด ๕๐% อยู�
แล#ว๕๑ 

                                           
 ๔๘สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๙สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๕๐สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๕๑สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

การจัดให#มีสิ่ง
อํานวยความ

สะดวก 

๑) มีการจัดสร#างสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให#คนพิการ
เข#าถึงและใช#ประโยชน!ได#จริง 

๒) มีกฎ ระเบียบให#หน�วยงานเอกชนต#องสร#างสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู#พิการ 

๔) ควรปรับให#มีความเหมาะสมด#วย เช�นทางเดินไม�ควรมี
ความลาดชันจนเกินไป 

๓) คุ#มครองสิทธิคนพิการและให#เข#ามามีส�วนร�วมทาง
สังคมสําหรับคนพิการ 



 

๑๓๐ 

 ๕) รัฐบาลควรทํานโยบายรัฐสวัสดิการข้ึนมาจะได#มีการประกาศท่ีชัดเจนในป.จจุบันบาง
บริษัทมีการลดหย�อนภาษีบางบริษัทมีการเก็บปกติยังมีการสื่อความหมายท่ีไม�ชัดเจน ควรปรับปรุงให#
ครอบคลุมทุกการขนส�งสาธารณะทางบก, ทางน้ํา, และทางอากาศ๕๒ 
 ๖) การบริหารจัดการเก่ียวกับการลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ 
สําหรับคนพิการในป.จจุบันควรปรับปรุง โดยไม�ควรท่ีจะเก็บค�าโดยสารผู#พิการ ควรให#บริการ
สาธารณะฟรีสําหรับผู#พิการ๕๓ 
 ๗) เห็นด#วยแต�ก็มีสิ่งท่ีควรปรับปรุง ถ#าฟรีค�าโดยสารขนส�งสาธารณะได#ก็ควรทํา ส�วนท่ี
เป5นการโดยสารด#านอ่ืน ๆ เครื่องบิน รถไฟ รถไฟฟUา ควรจัดให#มีท่ีเฉพาะคนพิการ เหมือนท่ีจอดรถ
ตามศูนย!การค#า๕๔ 
 สรุป การลดหย�อยค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ ป.จจุบันคนพิการทุกคน
ได#รับการยกเว#นค�าโดยสารรถไฟฟUา BTS และไฟฟUาใต#ดินทุกสถานี และอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด มี
การรณรงค!และประชาสัมพันธ!ให#องค!กรด#านการขนส�งปฏิบัติต�อผู#พิการอย�างเป5นธรรม เข#าไปกํากับ
ดูแลอย�างใกล#ชัดเก่ียวกับการเก็บอัตราค�าโดยสารสําหรับผู#พิการ แต�ควรทําเป5นนโยบายของรัฐ
สวัสดิการ จะได#มีประกาศระเบียบเหมือนกันป.จจุบันบางบริษัทลดหย�อน บางบริษัทเก็บปกติ ยังไม�
ชัดเจน และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๖ การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

  

                                           
 ๕๒สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๕๓สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๕๔สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 

การลดหย�อนค�า
โดยสารขนส�ง

สาธารณะสําหรับ
คนพิการ 

๑) คนพิการทุกคนได#รับการยกเว#นค�าโดยสารรถไฟฟUา BTS 
และไฟฟUาใต#ดินทุกสถานีและอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 

๒) มีการรณรงค!และประชาสัมพันธ!ให#องค!กรด#านการ
ขนส�งปฏิบัติต�อผู#พิการอย�างเป5นธรรม 

๔) ควรทําเป5นนโยบายของรัฐสวัสดิการ มีประกาศ
ระเบียบและกฎหมายบังคับท่ีชัดเจน 

๓) เข#าไปกํากับดูแลอย�างใกล#ชัดเก่ียวกับการเก็บอัตราค�า
โดยสารสําหรับผู#พิการ 



 

๑๓๑ 

  ๑.๗ ประเด็นคําถามคือ การบริหารจัดการเก่ียวกับ “การมีงานทํา” สําหรับคนพิการใน
ป.จจุบันเป5นอย�างไร ดีอยู�แล#วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูล
สําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) ป.จจุบันเปSดโอกาสให#คนพิการมีอาชีพมีงานทําโดยทางตําบลบางน้ําผึ้งมีแหล�ง
ท�องเท่ียวโดยเปSดโอกาสให#ผู#พิการสามารถนําสลากกินแบ�งรัฐบาลมาจําหน�ายได# มีกลุ�มอาชีพท่ีผู#พิการ
สามารถมาทํางานได#๕๕  
 ๒) การมีงานทํายังคงมีจํานวนน#อยอยู� อาจด#วยเพราะสถานท่ีไม�ได#อํานวยให#มากนัก ยังมี
ข#อจํากัดตรงนี้ หรือแม#แต�อุปกรณ!ต�าง ๆ มีค�าใช#จ�ายค�อนข#างสูง ทําให#ยากต�อการทํางานของผู#พิการ๕๖

 

 ๓) รัฐบาลมีนโยบายให#สถานประกอบการทําตามกฎหมายโดยมีการรับคนพิการเข#ามา
ทํางานอยู�แล#ว แต�บางส�วนก็พยายามหลบหลีกการจ#างงานและฉ#อฉลต�อคนพิการ นอกจากนั้นควร
พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมงานท่ีได#รับมอบหมายกับคนพิการ๕๗ 
 ๔) การมีงานทําคิดว�าดีอยู�แล#ว เพราะมีกรมการส�งเสริมการจ#างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการดูแล สิ่งท่ีควรปรับปรุง อยากให#มีอาชีพหลากหลายและเปSดกว#างให#คนพิการมากกว�านี้๕๘ 
 ๕) การมีงานทําดีแต�ยังน#อย บางบริษัท ห#างร#าน ยังมองไม�เห็นความสําคัญของผู#พิการ ผู#
พิการบางคนมีความสามารถ มีศักยภาพพอท่ีจะทํางานและในสังคมปกติได# ดังนั้นองค!กรต�าง ๆ ท่ีมี
นโยบายรับคนพิการเข#าทํางาน ก�อนอ่ืนต#องเข#าใจและให#โอกาส อาศัยเวลาและการปรับตัวกับ
สภาพแวดล#อม๕๙ 
 ๖) เก่ียวกับการมีงานทําสิ่งท่ีต#องปรับปรุงก็คือสถานประกอบการต#องเคร�งครัดจริงจังใน
การดําเนินการให#มีผู#พิการทํางาน ๑% จริง ๆ๖๐ 
 ๗) สถานประกอบการต้ังเกณฑ!รับสมัครเยอะเกินไปสําหรับคนพิการ หมายความว�า คน
พิการพร#อมทํางานแต�หน�วยงานนั้น ๆ เลือกเฉพาะคนพิการเดินได# น�าจะให#โอกาสคนพิการประเภท
อ่ืน ๆ บ#าง๖๑ 
 ๘) ด#านการมีงานทํายังพบว�าผู#พิการบางรายยังไม�ได#ทํางาน ดังนั้นควรแก#ป.ญหาเรื่องนี้
อย�างจริงจังเพ่ือลดความเลื่อมล้ําในสังคมด#วย๖๒ 

                                           
 ๕๕สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๕๖สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๕๗สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๕๘สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๕๙สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๖๐สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๖๑สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๖๒สัมภาษณ! ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.   



 

๑๓๒ 

 ๙) ควรมีนโยบายสถานประกอบการท่ีตามกฎหมายหรือประชาสัมพันธ!และออกฝXกไป
ตามหน�วยงานหรือหมู�บ#านให#ท่ัวถึงกัน๖๓ 
 ๑๐) ในเรื่องของการมีงานทํานั้นควรปรับปรุงเช�น ในเรื่องของสถานท่ีหรือการท่ีคนพิการ
การสามารถว�างสินค#าหรือจําหน�ายสินค#ายังมีน#อย อีกท้ังสถานท่ีท่ีมีอยู�ไม�ได#อยู�ในเมือง ทําให#ไม�ค�อย
ได#รับความสนใจ  ขาดการประชาสัมพันธ!ในการส�งเสริมการขายสินค#าของคนพิการ๖๔ 
 ๑๑) การมีงานทํา ควรมีการประชาสันพันธ!ให#คนพิการได#รู#สิทธิในการจ#างงาน ตาม 
มาตรา. ๓๓, ๓๕ ให#มากข้ึน และควรเปSดโอกาสให#ผู#พิการท่ีสามารถทํางานได#ได#รับโอกาสจาก
ผู#ประกอบการโดยการออกกฎหมายรองรับ๖๕ 
 สรุป การบริหารจัดการเก่ียวกับการมีงานทําสําหรับคนพิการในป.จจุบัน มีการเข#าไป
สํารวจสถานประกอบการหรือหน�วยงานของรัฐ ให#มีการจ#างงานคนพิการทุกแห�ง มีการส�งเสริมอาชีพ
ให#แก�คนพิการ ส�งเสริมให#ภาคเอกชนรับผู#พิการเข#าไปทํางานตามอัตราส�วน ๑๐๐ คนต�อผู#พิการ ๑ 
คน ควรมีการประชาสัมพันธ!และออกฝXกอาชีพไปตามหน�วยงานหรือหมู�บ#านให#อย�างท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 
และบางแห�งก็ยังหลีกเลี่ยงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๗ การมีงานทําจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

 

                                           
 ๖๓สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๖๔สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๖๕สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า
, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 

การมีงานทํา 

๑) มีการเข#าไปสํารวจสถานประกอบการหรือหน�วยงานของ
รัฐ ให#มีการจ#างงานคนพิการทุกแห�ง 

๒) มีการส�งเสริมอาชีพให#แก�คนพิการ ส�งเสริมให#ภาคเอกชน
รับผู#พิการเข#าไปทํางานตามอัตราส�วน ๑๐๐ คนต�อผู#พิการ 
๑ 

๔) ควรทําเป5นนโยบายของรัฐสวัสดิการ มีประกาศ
ระเบียบและกฎหมายบังคับท่ีชัดเจน 

๓) เข#าไปกํากับดูแลอย�างใกล#ชัดเก่ียวกับการเก็บอัตราค�า
โดยสารสําหรับผู#พิการ 



 

๑๓๓ 

 ๑.๘ ประเด็นคําถามคือ การบริหารจัดการเก่ียวกับ “บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ
สําหรับคนพิการ” สําหรับคนพิการในป.จจุบันเป5นอย�างไร ดีอยู�แล#วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ผล
การจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ ยังมีช�องว�างของกฎหมายทําให#คน
กลางเอาเปรียบและละเมิดสิทธิคนพิการ และต#องเสนอแก#ข้ันตอนของกฎหมายการจ#างงานให#ชัดเจน 
ในเรื่องสิทธิตาม ม.๓๕๖๖ 
 ๒) บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ การกู#เงินมาประกอบอาชีพสําหรับคน
พิการไม�มีดอกเบ้ีย แต�ใช#เวลาในการดําเนินการและรออนุมัติเป5นเวลานาน๖๗ 
  ๓) เห็นด#วยท่ีองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินจะมีบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคน
พิการ แต�สิ่งท่ีควรปรับปรุงในเม่ือจะไม�ท้ิงใครไว#ข#างหลังแล#ว เราควรจะเพ่ิมศักยภาพในการประกอบ
อาชีพให#มากข้ึน ควรจะขยายเพ่ิมวงเงินกู#ในกิจการท่ีวิเคราะห! IRR ออกมาแล#ว เป5นบวกมาก ๆ๖๘ 
 ๔) ถ#าจะปรับปรุงเรื่องบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ ต#องให#องค!กรปกครองท#องถ่ิน 
สามารถให#ผู#พิการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพได# เหมือนกับกองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการได#ก็จะเป5นอีกทางหนึ่งสําหรับคนพิการได#๖๙ 
 ๕) บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมให#คนพิการ
เข#าถึงได#มากข้ึน เพราะยังมีช�องว�างในทางกฎหมายทําให#คนเอาเปรียบและละเมิดสิทธิของคนพิการ๗๐ 
 ๖) ควรมีการปรับปรุงเรื่องการขอกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการท่ีมีการ
ประชาสัมพันธ!ให#คนพิการออกมาใช#สิทธิ์ให#มากข้ึน และอยากให#ผู#คําประกันเป5นบุคคลธรรมดาท่ีมี
ฐานเงินเดือนม่ันคงเป5นผู#คํ้าประกันแทนข#าราชการเนื่องจากหายาก๗๑ 
 ๗) การบริหารจัดการเก่ียวกับบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการในป.จจุบัน 
คิดว�าควรจะเปSดโอกาสให#ผู#พิการได#มีสิทธิกู#เงินเพ่ือประกอบอาชีพได# โดยให#มีผู#คํ้าประกัน๗๒ 
 ๘) ป.จจุบันมีกองทุนให#กู#ยืมเงินสําหรับผู#พิการ แต�ต#องมีคนคํ้าประกัน ควรเพ่ิมเติม
กฎระเบียบผู#ท่ีกู#ยืมเงินสามารถเข#าถึงกองทุนได#มากข้ึน๗๓ 

                                           
 ๖๖สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๖๗สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๖๘สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๖๙สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗๐สัมภาษณ! ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.   
 ๗๑สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า
, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗๒สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗๓สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  



 

๑๓๔ 

 สรุป ๑) การบริหารจัดการเก่ียวกับบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการใน
ป.จจุบัน เปSดโอกาสให#คนพิการสามารถขอรับบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ ไม�คิดดอกเบ้ียเงินกู#ยืม
สําหรับการประกอบอาชีพของผู#พิการ เปSดโอกาสให#ผู#ดูแลคนพิการสามารถขอรับบริการกู#ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ ควรจะเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพให#มากข้ึน ควรจะขยายเพ่ิมวงเงินกู#ในการ
ประกอบกิจการแก�คนพิการ และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๘ บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

 
 ๒. การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 ๒.๑ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “มีความโอบอ�อมอารี” 
ในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�ามีความโอบอ#อมอารีนั้นองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรร�วมกับโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบลออกตรวจเยี่ยมผู#พิการทางการเคลื่อนไหวอยู�เป5นประจําทุกสัปดาห!เพ่ือให#เห็นถึง
ความต้ังใจจริง๗๔ 
 ๒) องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องจัดห#องน้ําสําหรับคนพิการ จัดทางลาดทางข้ึนให#กับ
คนพิการ จัดหาเงินสงเคราะห!ให#กับคนพิการ อํานวยความสะดวกในการทําพิการคนพิการ และ
อํานวยความสะดวกในการทําเรื่องเบ้ียยังชีพคนพิการ และควรดูแลผู#พิการ ด#วยความโอบอ#อมอารี 
เหมือนเป5นบุคคลในครอบครัว๗๕ 

                                           
 ๗๔สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗๕สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

บริการกู#ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ 

๑) เปSดโอกาสให#คนพิการสามารถขอรับบริการกู#ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ 

๒) ไม�คิดดอกเบ้ียเงินกู#ยืมสําหรับการประกอบอาชีพของผู#
พิการ 

๔) ควรจะเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพให#มากข้ึน 

๓) เปSดโอกาสให#ผู#ดูแลคนพิการสามารถขอรับบริการกู#ยืม
เงินประกอบอาชีพ 

๕) ควรจะขยายเพ่ิมวงเงินกู#ในการประกอบกิจการแก�คน
พิการ 



 

๑๓๕ 

 ๓) มีการดูแลเอาใจใส�ผู#พิการท่ีมาติดต�อทางราชการ ท้ังหัวหน#างานหน�วยงานและ
ประชาชน ถ#าผู#พิการเดินไม�สะดวกให#เข#าไปช�วยเหลือหรือเดินไปหาในการสอบถาม อํานวยความ
สะดวกให#ผู#พิการในทุกด#านท่ีมาติดต�อราชการ๗๖ 
 ๔) คนพิการมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในความเป5นพลเมืองและประโยชน!ไม�ควรแบ�งแยก ควรมี
สวัสดิการท่ีรัฐจัดให#และให#คนพิการเข#าถึงและประใช#ประโยชน!ได# มีความเมตตา รู#จักการแบ�งป.น
โอกาส รับฟ.งป.ญหาของประชาชน๗๗ 
 ๕) ให#ยึดหลักขององค!กรสุขภาวะ ของสํานักงานสร#างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรม
สุขภาพจิต ปรับปรุงใช#กับหลัก จิตตะ มานะ ปSยะวาจา และเมตตา อัตถจริยา และความเอ้ือเฟ��อต�อ
มนุษย!โลกด#วยกัน๗๘ 
 ๖) ต#องแสดงความเป5นมิตรท่ีดี ยินดีให#ความช�วยเหลือและมีน้ําใจให#คนพิการ การปฏิบัติ
ด#วยความสุภาพ เห็นใจ จริงใจ และแสดงให#คนพิการ รับรู#ดึงความเต็มใจในการช�วยเหลือ ควรมีการ
จัดเจ#าหน#าท่ีตรวจเยี่ยมเน#นรายสัปดาห!๗๙ 
 ๗) นอกจากการดําเนินการอารยะสถาป.ตขององค!การบริหารส�วนตําบลแล#ว แต�ละแห�ง
ควรจัดให#มีเจ#าหน#าท่ี สําหรับให#บริการผู#พิการเป5นพิเศษ เช�น มีรถวิลเชร!สําหรับคนพิการในสํานักงาน 
จัดบริการรถรับส�งคนพิการท่ีมารับบริการท่ีองค!การบริหารส�วนท#องถ่ิน เป5นต#น๘๐ 
 ๘) มีการดูแลเอาใจใส�ผู#พิการท่ีมาติดต�อทางราชการ ยิ้มแย#ม ดูเป5นมิตร จัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกให#กับคนพิการ หรือเงินสงเคราะห!คนพิการหรือสวัสดิการรัฐจัดให#คนพิการเข#าถึงและ
ประยุกต!ใช#ประโยชน!ได#๘๑ 
 ๙) ควรมีเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินท่ีมีจิตอาสาท่ีช�วยเหลือคนพิการท่ีเวลา
มาติดต�อกับหน�วยงานเช�น เข็นรถไปยังท่ีติดต�องาน๘๒ 
 ๑๐) มีความโอบอ#อมอารีคือมีการดูแลเอาใจใส�คนพิการท่ีมาติดต�อทางราชการ ท้ังหัวหน#า
งานหน�วยงานและประชาชน ถ#าผู#พิการเดินไม�สะดวกให#เข#าไปช�วยเหลือหรือเดินไปหาในการ
สอบถาม๘๓ 

                                           
 ๗๖สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗๗สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗๘สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗๙สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๘๐สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๘๑สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๘๒สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า
, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๘๓ สัมภาษณ! นายณรงค! ดวงดี, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๓๖ 

 สรุป ความโอบอ#อมอารีป.จจุบันองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีการร�วมมือในกิจกรรมการ
ช�วยเหลือคนพิการอย�างเต็มท่ี อํานวยความสะดวกด#านวัสดุสิ่งของแก�ผู#มาติดต�อราชการและแก�เพ่ือน
ร�วมงาน ยินดีให#ความช�วยเหลือทันทีหากผู#มาติดต�อราชการเดือดร#อน ต#องยิ้มแย#ม ดูเป5นมิตร และ
สามารถปรึกษา ให#คําแนะนําแนวทางให#กับคนพิการได#และมีจิตอาสา เช�นมีรถวิลเชร!สําหรับคนพิการ
ในสํานักงาน จัดบริการรถรับส�งคนพิการ และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๙ ความโอบอ#อมอารีจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 
 ๒.๒ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “วจีไพเราะ” ในการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�าวจีไพเราะนั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรพูดด#วยวาจา
สุภาพและไม�ใช#คําพูดท่ีดูถูก และให#ความเป5นกันเอง๘๔ 
 ๒) ต#องพูดจาไพเราะอ�อนหวาน พูดด#วยความจริงใจไม�ก#าวร#าว และให#คําแนะนําท่ีเป5น
ประโยชน!แก�คนพิการ ให#บริการด#วยความสุภาพ อ�อนโยน พูดด#วยไมตรีจิต ใช#ความรักต�อผู#พิการ๘๕  
 ๓ พูดจาดีกับผู#พิการ ผู#บังคับบัญชาหรือผู#ใต#บังคับบัญชา อํานวยความสะดวกในทุกด#าน
ท่ีมาติดต�อราชการด#วยความเต็มใจ และสมัครใจ๘๖ 

                                           
 ๘๔สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๘๕สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๘๖สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 

ความโอบอ#อม
อารี 

๑) มีการร�วมมือในกิจกรรมการช�วยเหลือคนพิการอย�าง
เต็มท่ี 

๒) อํานวยความสะดวกด#านวัสดุสิ่งของแก�ผู#มาติดต�อ
ราชการและแก�เพ่ือนร�วมงาน 

๔) ต#องยิ้มแย#ม ดูเป5นมิตร และสามารถปรึกษา ให#
คําแนะนําแนวทางให#กับคนพิการได# 

๓) ยินดีให#ความช�วยเหลือทันทีหากผู#มาติดต�อราชการ
เดือดร#อน 

๕) มีจิตอาสา มีอุปกรณ!ให#ยืมสําหรับคนพิการในสํานักงาน 
จัดบริการรถรับส�งคนพิการ 



 

๑๓๗ 

 ๔) พูดคุยกับประชาชนด#วยเสียงท่ีอ�อนหวาน มีคําลงท#ายด#วย คะ, ค�ะ, ครับ จะทําให#ดูน�า
ฟ.งข้ึนและควรให#เกียรติประชาชนเสมอ๘๗  
 ๕) การให#บริการในภาครัฐควรบริการด#วยน้ําใจไมตรีต�อคนพิการ และทุกคนด#วยถ#อยคํา
สุภาพ ยิ้มแย#ม เอาใจใส� มีใช#ถ#อยคําท่ีสภาพและคําพูด และคําพูดท่ีไพเราะมีประโยชน!รู#จักพูดขอโทษ
และขอบคุณ๘๘ 
 ๖) ยึดหลักคําสอนขององค!พระสัมมาพุทธเจ#าตรัสสอนสาวกของท�านมาปรับในการทํางาน
และการดํารงชีวิต ให#ใช#สติป.ญญาในการบริหารการจัดการ๘๙ 
 ๗) ผู#บริหารท#องถ่ินต#องมีการอบรมเจ#าหน#าท่ีอยู�ประจําให#รู#จักเป5นผู#ให#บริการด#วย
อัธยาศัยไมตรีอันดี มีน้ําใจต�อผู#มารับบริการ ด#วยหน#าตายิ้มแย#มแจ�มใส ข#อสําคัญยิ่งของการให#บริหาร 
คือเน#นขวัญกําลังใจของผู#พิการ๙๐ 
 ๘) การให#บริการควรบริการด#วยน้ําใจไมตรีต�อคนพิการ ต#องพูดจาไพเราะพูดด#วยความ
จริงใจ และควรให#สิ่งท่ีเป5นประโยชน!ให#กับคนพิการ ถามป.ญหาและพูดคุยกับคนพิการโดยไม�ถือตัว๙๑ 
 ๙) วจีไพเราะ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานควรพูดพา ยิ้มแย#ม เอาใจใส� ให#คําปรึกษาท่ีเป5น
ประโยชน!ต�อคนพิการโดยไม�ถือเป5นภาระ และเต็มใจให#บริการ๙๒ 
 สรุป วจีไพเราะเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินพูดเพ่ือให#เกิดความเข#าใจอันดี
ต�อผู#มาติดต�องานและเพ่ือนร�วมงาน เป5นกันเองกับทุกคน โดยไม�ถือตัว หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะ
กระทบกระท่ังต�อผู#อ่ืน พูดคุยกับประชาชนด#วยเสียงท่ีอ�อนหวาน มีคําลงท#ายด#วย คะ, ค�ะ, ครับ พูดจา
ดีกับคนพิการ ยิ้มแย#มแจ�มใส เต็มใจให#บริการ และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ๘๗สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๘๘สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๘๙สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๙๐สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๙๑สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๙๒สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า
, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๓๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ วจีไพเราะจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 

 ๒.๓ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “สงเคราะห�ประชาชน” 
ในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�าสงเคราะห!ประชาชนนั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องให#
ความช�วยเหลือในด#านต�าง ๆ อย�างเต็มใจเท�าท่ีจะสามารถทําได# เป5นการสงเคราะห!ทุกชนิดท่ีเป5น
ประโยชน!ต�อคนพิการ การอํานวยความสะดวกต�าง ๆ๙๓ 
 ๒) ควรดูแลประชาชนในการติดต�อราชการด#วยความเอาใจใส� ต#องให#ความช�วยเหลือใน
ทุก ๆ ด#านท่ีสามารถทําได#๙๔ 
 ๓) ในเรื่องเก่ียวกับการสงเคราะห!ประชาชนนั้น องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องอํานวย
ความสะดวกในทุกด#านท่ีมาติดต�อราชการการช�วยเหลือประชาชนอย�างเต็มความสามารถ และไม�มี
การเลือกข#างลําเอียง ช�วยเหลืออย�างยุติธรรมทุกคน๙๕  
 ๔) อยากให#เปลี่ยนคําว�าสงเคราะห!มาเป5นสิทธิของประชาชนผู#ขาดโอกาสจะดีกว�า เพราะ
ในประเทศท่ีเจริญแล#วจะใช#คําว�าสิทธิของพลเมือง๙๖  
 ๕) เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินท่ีมีหน#าท่ีรับผิดชอบต�อคนพิการต#องให#
ความรู# แนะนํา ให#วิชาอาชีพ สร#างความเชื่อถือแก�เขา และให#การศึกษาช�วยเหลือในบางกรณี๙๗ 

                                           
 ๙๓สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๙๔สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๙๕สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๙๖สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๙๗สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 

วจีไพเราะ 

๑) พูดเพ่ือให#เกิดความเข#าใจอันดีต�อผู#มาติดต�องานและ
เพ่ือนร�วมงาน 

๒) เป5นกันเองกับทุกคน โดยไม�ถือตัว 

๔) พูดคุยกับประชาชนด#วยเสียงท่ีอ�อนหวาน มีคําลงท#าย
ด#วย คะ, ค�ะ, ครับ 

๓) หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต�อผู#อ่ืน 

๕) พูดจาดีกับคนพิการ ยิ้มแย#มแจ�มใส เต็มใจให#บริการ 



 

๑๓๙ 

 ๖) คือการรู#จักเสียสละทุ�มเทให#กับงาน ไม�เห็นแก�ความสบายส�วนตัว ยินดีท่ีจะช�วยเหลือ
และแก#ไขป.ญหาให#กับผู#พิการ๙๘ 
 ๗) เทศบาลเมืองปูWเจ#าสมิงพรายจัดให#มีกองทุนให#ยืมอุปกรณ!กับผู#ด#อยโอกาสทุกประเภท 
เม่ือหมดความจําเป5นแล#วก#อเอามาคืน หรือให#องค!การบริหารส�วนท#องถ่ินทุกแห�งได#ดําเนินการ
เช�นกัน๙๙ 
 ๘) การเรียกว�าสงเคราะห!ประชาชนฟ.งแล#วดูไม�สอดคล#องกับคนพิการ ควรเปลี่ยนเป5น
สิทธิประชาชนจะดีกว�าเพราะประชาชนยังขาดโอกาสเพราะการสงเคราะห!ทุกชนิดเป5นประโยชน!ต�อ
คนพิการหมด๑๐๐ 
 ๙) องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรต้ังศูนย!ช�วยเหลือหรือสายด�วน เพ่ือช�วยเหลือคนพิการ
โดยตรง ควรดูแลประชาชนท่ีมาติดต�อราชการดุจญาติมิตร๑๐๑ 
 ๑๐) การสงเคราะห!ประชาชนนั้น ควรมีการสงเคราะห!ท่ีเป5นประโยชน!ต�อคนพิการ เช�น 
รถเข็น รถโยก ไม#คํ้ายัน ห#องน้ํา ทางลาด๑๐๒ 
 สรุป สงเคราะห!ประชาชน เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ต#องมีจิตอาสาเพ่ือ
ช�วยเหลือผู#มาติดต�อราชการและคนอ่ืน ๆ ได#ตลอดเวลา ให#ความช�วยเหลือผู#พิการและเพ่ือนร�วมงาน
ด#วยความเป5นกัลยาณมิตร ให#ความอนุเคราะห!แก�ผู#พิการด#วยความเต็มใจ ให#ความรู#แนะนํา ให#วิชา
อาชีพ สร#างความเชื่อถือแก�เขา และให#การศึกษาช�วยเหลือในบางกรณี รวมท้ังควรต้ังศูนย!ช�วยเหลือ
หรือสายด�วน เพ่ือช�วยเหลือคนพิการโดยตรง และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ๙๘สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๙๙สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๐สัมภาษณ!นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๐๑สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๐๒สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๑ สงเคราะห!ประชาชนจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

 
 ๒.๔ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “วางตนพอดี” ในการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�าวางตนพอดีนั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรทํางานและ
วางตนอยู�ในความเหมาะสม มีความสมํ่าเสมอ วางตัวเป5นกลาง ไม�เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ให#บริการทุกคน
เท�าเทียมกัน๑๐๓ 
 ๒) วางตนพอดีในการบริหารจัดการสําหรับผู#พิการ อํานวยความสะดวกในทุกด#าน ถ#าใน
ส�วนตัวไม�สามารถทําได#ให#ขอความช�วยเหลือจากผู#อ่ืนท่ีอยู�ข#างเคียงจะดีกว�า๑๐๔  
 ๓) เป5นคนใจดี ใจเย็น ไม�โอ#อวดตําแหน�งหน#าท่ีการงาน ไม�ใช#หน#าท่ีการงานในทางท่ีผิด 
เพ่ือให#ได#รับผลประโยชน!ท่ีไม�ควรได#รับ๑๐๕  
 ๔) การวางตนให#เหมาะสมของฝWายให#บริการ ด#วยความเต็มใจ ต้ังใจ เอาใจใส� ในฐานะผู#
ให#บริการประชาชน ไม�แสดงท�าทีหรืออาการท่ีทําให#คนพิการรู#สึกเป5นภาระ๑๐๖   
 
 

                                           
 ๑๐๓สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๔สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๕สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๖สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 

สงเคราะห!
ประชาชน 

๑) มีจิตอาสาเพ่ือช�วยเหลือผู#มาติดต�อราชการและคนอ่ืน ๆ 
ได#ตลอดเวลา 

๒) ให#ความช�วยเหลือผู#พิการและเพ่ือนร�วมงานด#วยความ
เป5นกัลยาณมิตร 

๔) ให#ความรู#แนะนํา ให#วิชาอาชีพ สร#างความเชื่อถือแก�
เขา และให#การศึกษาช�วยเหลือในบางกรณี 

๓) ให#ความอนุเคราะห!แก�ผู#พิการด#วยความเต็มใจ 

๕) ควรต้ังศูนย!ช�วยเหลือหรือสายด�วน เพ่ือช�วยเหลือคน
พิการโดยตรง 



 

๑๔๑ 

 ๕) วางตนพอดีนั้นคือต#องวางตัวเป5นกลาง ไม�ตรึง ไม�หย�อน ไม�มีอิจฉาคติ ไม�ลําเอียง ไม�
ก�อให#เกิดความวุ�นวายในด#านผลประโยชน! สร#างมวลชนและความสามัคคีในองค!กรและเครือข�าย๑๐๗ 
 ๖) การวางตัวให#เหมาะสมอย�างเสมอต#นเสมอปลาย รู#จักวางตัวให#เหมาะสมและปฏิบัติกับ
คนพิการอย�างเท�าเทรียมกัน๑๐๘ 
 ๗) การวางตนพอดีของเจ#าหน#าท่ีรัฐจัดเป5นหน#าท่ีขององค!กรท่ีจะช�วยลดความเลื่อมล้ํา
ของสังคม ไม�ว�าจะเป5นคนปกติหรือคนพิการ ไม�ว�าจะเป5นคนรวยหรือคนยากจน เจ#าหน#าท่ีรัฐก็ต#องอยู�
บนพ้ืนฐานของการวางตัวให#เป5นกลางอยู�แล#ว๑๐๙ 
 ๘) องค!การบริหารส�วนท#องถ่ินทุกแห�งต#องปฏิบัติหน#าท่ีตามระเบียบอย�างถูกต#องและ
เหมาะสมในทุก ๆ ด#าน ไม�เลือกด#านใดด#านหนึ่ง๑๑๐ 
 ๙) วางตนพอดีคือการวางตนให#เป5นกลาง การเอาใจใส�ในฐานะผู#ให#บริการแก�คนพิการ๑๑๑ 
 ๑๐) เจ#าหน#าท่ีต#องเป5นคนพออยู� พอกิน พอใช# ไม�ฟุWมเฟ�อย ไม�อยากได#อยากมี ทํางาน
ตามภาระหน#าท่ีของตัวเอง๑๑๒ 
 ๑๑) การวางตนพอดี สําหรับในส�วนงานของรัฐบาลทุกคนต#องปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอน
ท่ีหน�วยงานกําหนดข้ึน๑๑๓ 
 สรุป วางตนพอดี เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรมีมาตรฐานในตัวเองท้ัง
การคิด การกระทํา และการแสดงออก ยืนอยู�บนความจริงและความถูกต#อง และเป5นแบบอย�างท่ีดีให#
คนอ่ืนได# ตรงไปตรงมา ไม�มีนอกไม�มีในและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีความสมํ่าเสมอ วางตัว
เป5นกลาง ไม�เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ให#บริการทุกคนเท�าเทียมกัน ไม�ลําเอียง ไม�ก�อให#เกิดความวุ�นวายใน
ด#านผลประโยชน! อยู�อย�างพอเพียง และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 

 

 

                                           
 ๑๐๗สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๘สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๐๙สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๑๑๐สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๑๑สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๑๒สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๑๓สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ วางตนพอดีจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 
 ๓. การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 
 ๓.๑ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “เคารพและปฏิบัติตาม
กติกา” ในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้  
 ๑) จะได#ชื่อว�าเคารพและปฏิบัติตามกติกานั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
ต#องปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบอย�างเคร�งครัด๑๑๔ 
 ๒) เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาก็คือ การเคารพกฎในสังคม เช�น ไม�จอดรถในท่ีห#าม
จอดรถคนพิการ ไม�เข#าห#องน้ําคนพิการ๑๑๕ 
 ๓) เคารพและปฏิบัติตามกติกานั้นก็ต#องปฏิบัติตามกติกาอย�างเคร�งครัด หากองค!กรต้ัง
ข#อตกลงใดให#ปฏิบัติตามทุกอย�าง๑๑๖ 
 ๔) การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด โดยไม�มี
การทุจริตหรือเอ้ือผลประโยชน!ให#กับคนใดเป5นพิเศษนั่นแหละเรียกว�าเคารพและปฏิบัติตามกฎ
กติกา๑๑๗ 
 ๕) เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบและกฎเป5น
หลักเพ่ือความถูกต#องและให#เป5นท่ีหน#าเชื่อถือของผู#ร�วมงานและประชาชน๑๑๘   
                                           
 ๑๑๔สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๑๕สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๑๖สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๑๗สัมภาษณ! นายจงรัก แปUนเล็ก, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๑๘สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 

วางตนพอดี 

๑) มีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การกระทํา และการ
แสดงออก 

๒) ยืนอยู�บนความจริงและความถูกต#อง และเป5น
แบบอย�างท่ีดีให#คนอ่ืนได# 

๔) มีความสมํ่าเสมอ วางตัวเป5นกลาง ไม�เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
ให#บริการทุกคนเท�าเทียมกัน 

๓) ตรงไปตรงมา ไม�มีนอกไม�มีในและมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

๕) ไม�ลําเอียง ไม�ก�อให#เกิดความวุ�นวายในด#าน
ผลประโยชน! อยู�อย�างพอเพียง 



 

๑๔๓ 

 ๖) ในภาครัฐทุกคนต#องปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนท่ีหน�อยงานกําหนดข้ึน เพ่ือเป5น
แนวทางในการบริหารทุกส�วนสิ่งเป5นสาระสําคัญ ควรยืดหยุ�นเป5นบางกรณี๑๑๙ 
 ๗ เจ#าหน#าท่ีหรือประชาชนท่ัวไปต#องปฏิบัติตามกฎ ข#อบังคับ ในแต�ละสถานท่ีสารธารณะ
ท่ีเป5นข#อบังคับต�อคนพิการให#เหมาะสม๑๒๐  
 ๘) การเคารพและปฏิบัติตามกติกานั้นต#องรับฟ.งและยอมรับในการเสนอแนะ ปฏิบัติตาม
คําแนะนําทันที หากเหตุว�าข#อท่ีเสนอแนะมีประโยชน!ต�อส�วนรวม และให#ความเป5นกันเองในการแสดง
ความคิดเห็น๑๒๑ 
 ๙) การไม�แบ�งแยกหรือปฏิบัติต�อคนพิการอย�างไม�เท�าเทียม ทําตามข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานเหมือนกัน มีความเสมอภาค๑๒๒ 
 ๑๐) เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกา ควรใช#หลัก หิริ = ความละอายต�อการทําบาป และ
โอตัปปะ = ความเกรงกลัวต�อการทําบาปเข#ามาเป5นค�านิยมในการทํางาน๑๒๓ 
 ๑๑) ทุกคนต#องปฏิบัติตามข้ันตอนตามกฎระเบียบทุกคนเพ่ือเป5นแนวทางในการบริหาร
ทุกสิ่งเป5นส�วนสําคัญ ปฏิบัติตามระเบียบและดําเนินการจัดสถานท่ีและดูแลผู#พิการท่ีมารับบริการ
อย�างเหมาะสม๑๒๔ 
 ๑๒) กฎเกณฑ!มีให#ยึดถือปฏิบัติ ทุกคนต#องทําตามไม�มีข#อละเว#น โดยเฉพาะในภาครัฐทุก
คนต#องปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนท่ีหน�อยงานกําหนดข้ึน เพ่ือเป5นแนวทางในการบริหารทุกส�วน สิ่ง
เป5นสาระสําคัญ ควรยืดหยุ�นเป5นบางกรณี๑๒๕ 
 สรุป เคารพและปฏิบัติตามกติกา เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องยึดหลัก
ความเสมอภาคในการให#บริการ ปฏิบัติงานเป5นไปตามเจตนารมณ!ของกฎหมาย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถืออํานาจตามกฎหมาย ไม�จอดรถในท่ีห#ามจอดรถคนพิการ ไม�เข#าห#องน้ํา
คนพิการ ไม�ใช#ของท่ีเป5นของคนพิการ และควรใช#หลักหิริและโอตัปปะเข#ามาเป5นค�านิยมในการ
ทํางาน และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 

                                           
 ๑๑๙สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๒๐สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๒๑สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๒๒สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๒๓สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๑๒๔สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๒๕สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๓ เคารพและปฏิบัติตามกติกาจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

 
 ๓.๒ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “มีเมตตาธรรมต%อผู�อ่ืน” 
ในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�ามีเมตตาธรรมต�อผู#อ่ืนนั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องให#
ความช�วยเหลือตามความเหมาะสม มีจิตศรัทธา มีคุณธรรม ให#ทานต�อคนพิการ๑๒๖ 
 ๒) มีเมตตาธรรมต�อผู#อ่ืนนั้นควรเข#าอกเข#าใจต�อคนพิการ ต#องเข#าใจอกเขาอกเรา การ
ทํางานกับคนในองค!กรต#องไม�แบ�งแยกว�าชอบใครไม�ชอบใคร ดําเนินงานให#เท�าเทียมกันใช#งานเป5น
หลัก๑๒๗ 
 ๓) บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการด#วยความเป5นธรรม และเป5นกลาง ไม�เลือก
ปฏิบัติ๑๒๘  
 ๔) ปฏิบัติงานอย�างโปร�งใสและมีความยุติธรรม เพราะความยุติธรรมจะทําให#มีความ
เมตตาในลําดับต�อมา การใช#ใจและศีลธรรมในการทํางาน ทําให#สามารถใช#ความเมตตาได#อย�างถูกต#อง
ไม�ลําเอียงหรือเลือกข#าง๑๒๙ 
 ๕) การมีเมตตาธรรมเป5นสิ่งท่ีผู#มีอํานาจหน#าท่ีควรจะมีเป5นคุณธรรมสําหรับประชาชน ผู#ท่ี
ตกอยู�บนความลําบาก เป5นคติประจําใจของการทํางาน๑๓๐ 

                                           
 ๑๒๖สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๒๗สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๒๘สัมภาษณ! นายจงรัก แปUนเล็ก, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๒๙สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๓๐สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 

เคารพและ
ปฏิบัติตาม

กติกา 

๑) ยึดหลักความเสมอภาคในการให#บริการ 

๒) ปฏิบัติงานเป5นไปตามเจตนารมณ!ของกฎหมาย 

๔) ไม�จอดรถในท่ีห#ามจอดรถคนพิการ ไม�เข#าห#องน้ําคน
พิการ ไม�ใช#ของท่ีเป5นของคนพิการ 

๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถืออํานาจตาม
กฎหมาย 

๕) ควรใช#หลักหิริและโอตัปปะเข#ามาเป5นค�านิยมในการ
ทํางาน 



 

๑๔๕ 

 ๖) การเมตตาเป5นสิ่งท่ีดีท่ีสุดองค!พระสัมมาสัมพุทธเจ#าเคยบัญญัติไว#เมตตาคํ้าจุลโลก 
ฉะนั้นการเมตตามนุษย!เป5นกุศลต�อโลก และเป5นกุศลต�อมวลมนุษย!และตนเอง๑๓๑ 
 ๗) การไม�เลือกปฏิบัติและเคารพความแตกต�าง ยอมรับและยินดี การปฏิบัติงานต�อผู#
พิการ๑๓๒ 
 ๘) การบริหารจัดการให#ต�อเนื่อง ทําแผนไว#ระยะยาว การให#การดูแลผู#พิการเป5นพิเศษ 
เช�น การดําเนินการให#ก�อนคนปกติ๑๓๓ 
 ๙) การมีเมตตาธรรมต�อผู#อ่ืนนั้นควรมีจิตเมตตาและเป5นคุณธรรมสําหรับระชาชนเป5น
ข#อคิดในส�วนของการทํางาน ช�วยเหลือเพ่ือมนุษย! โดยไม�หวังสิ่งตอบแทนไม�เลือกปฏิบัติ๑๓๔ 
 ๑๐) มีเมตตาธรรมต�อผู# อ่ืน การทํางานกับลูกน#องไม�แบ�งแยกว�าชอบใครไม�ชอบใคร 
ดําเนินงานให#เท�าเทียมกันใช#งานเป5นหลัก๑๓๕ 
 สรุป เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องปฏิบัติงานท่ีได#รับ
มอบหมายอย�างเต็มความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน!ของทางราชการและประชาชนเป5นหลัก 
ตอบสนองความต#องการของประชาชน เช�น การอํานวยความสะดวก ปฏิบัติงานด#วยความสุจริต ไม�มี
เรื่องร#องเรียน ให#การดูแลผู#พิการเป5นพิเศษ เช�น การดําเนินการให#ก�อนคนปกติ ช�วยเหลือเพ่ือมนุษย! 
โดยไม�หวังสิ่งตอบแทน และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๔ เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืนจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
                                           
 ๑๓๑สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๓๒สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๓๓สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๓๔สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๓๕ สัมภาษณ! นายณรงค! ดวงดี, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระเจ#า, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

เมตตาธรรมต�อ
ผู#อ่ืน 

๑) ปฏิบัติงานท่ีได#รับมอบหมายอย�างเต็มความสามารถ โดย
คํานึงถึงประโยชน!ของทางราชการและประชาชนเป5นหลัก 

๒) ตอบสนองความต#องการของประชาชน เช�น การ
อํานวยความสะดวก 

๔) ให#การดูแลผู#พิการเป5นพิเศษ เช�น การดําเนินการให#
ก�อนคนปกติ 

๓) ปฏิบัติงานด#วยความสุจริต ไม�มีเรื่องร#องเรียน 

๕) ช�วยเหลือเพ่ือมนุษย! โดยไม�หวังสิ่งตอบแทน 



 

๑๔๖ 

 ๓.๓ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “ยืนหยัดในความ
โปร%งใส” ในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�ายืนหยัดในความโปร�งใสนั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#อง
ทํางานตามกฎระเบียบ และยุติธรรมไม�เห็นแก�พวกพ#อง กําหนดหลักเกณฑ!หลักการต�าง ๆ วิธีการท่ี
ชัดเจน หากทําสิ่งไหนต#องมีการประชุมชี้แจ#ง มีการประชาสัมพันธ!ให#ท่ัวถึง๑๓๖ 
 ๒ ในเรื่องเก่ียวกับยืนหยัดในความโปร�งใสก็คือ ทําทุกสิ่งตามระเบียบและสามารถ
ตรวจสอบได#โดยประชาชนและองค!กรอิสระ นอกจากนั้นยังต#องเปSดโอกาสให#ผู#พิการสามารถสอบถาม 
ข#อสงสัยในงานสวัสดิการผู#พิการได#๑๓๗ 
 ๓) การทํางานต#องมีหลักฐานเสมอเพ่ือให#ตรวจสอบได#ง�าย รวมถึงมีการรับทราบงาน
ตามลําดับตําแหน�งงาน๑๓๘ 
 ๔) ในทุกภาคส�วนต#องการสิ่งนี้เป5นประเภทแรกเพราะจะได#ไม�เกิดป.ญหาการปฏิบัติงานท่ี
ไม�ชอบต�อกฎหมาย ขจัดการทุจริต รณรงค!/สร#างจิตสํานึก/ไม�คอรัปชั่น๑๓๙ 
 ๕) องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องสร#างส�งเสริมค�านิยมคนทําดี ความซ่ือสัตย!สุจริต 
ต�อต#านการทุจริตทุกรูปแบบ และประกาศเจตนารมณ!เจตจํานงสุจริตของผู#บริหารเพ่ือเป5นแบบอย�าง
และสร#างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน๑๔๐ 
 ๖) การสร#างความโปร�งใสในองค!กรในองค!กรท่ีดูและคนพิการนั้น คนพิการควรได#รับรู#
ข�าวสารทางด#านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต�าง ๆ ได#อย�างเข#าใจและเท�าเทียมกับบุคคล
ท่ัวไป๑๔๑ 
 ๗) เปSดโอกาสให#ทุกคนมีส�วนร�วมกับองค!กร และสังคมต#องมีส�วนร�วมด#วย เพราะความ
คุ#มค�าบางท่ียังไม�ชัดเจน คือ ใช#ทุนสูงไป ใช#ทรัพยากรมากไป๑๔๒ 
 ๘) หน�วยงานท่ีดูแลคนพิการต#องสามารถให#หน�วยงานภาครัฐอ่ืน หรือประชาชนเข#ามา
ตรวจสอบประเมินผลการทําเนินงานได#๑๔๓ 

                                           
 ๑๓๖สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๓๗สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๓๘สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๓๙สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๔๐สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๔๑สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๔๒สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๑๔๓สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๔๗ 

 ๙) ชัดเจนตรวจสอบได# ตอบคําถามของประชาชนได#อย�างตรงไปตรงมา และควรทํางาน
ด#วยความโปร�งใส ยุติธรรมไม�เห็นแก�พวกพ#อง มีความเป5นกลาง๑๔๔  
 สรุป ยืนหยัดในความโปร�งใส เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข#อมูลข�าวสารและมีระบบให#ประชาชนเข#าถึงและรับรู#ข#อมูลข�าวสารได# มีการดําเนินการ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ!ข#อมูลข�าวสาร ด#วยวิธีการและรูปแบบต�าง ๆ ประชาชนสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมขององค!กรท�านได# มีวิธีการท่ีชัดเจน หากทําสิ่งไหนต#องมีการประชุมชี้
แจ#ง มีการประชาสัมพันธ!ให#ท่ัวถึง ขจัดป.ญหาการปฏิบัติงานท่ีไม�ชอบต�อกฎหมาย ขจัดการทุจริต 
รณรงค!/สร#างจิตสํานึก/ไม�คอรัปชั่น และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๕ ยืนหยัดในความโปร�งใสจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 

 ๓.๔ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “เต็มใจมีส%วนร%วม” ใน
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�าเต็มใจมีส�วนร�วมนั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องเข#าร�วม
กิจกรรมต�าง ๆ ขององค!กรด#วยความเต็มใจและสามัคคี๑๔๕

 

 ๒) การรับฟ.งความคิดเห็น การให#ข#อมูลเอกสารท่ีเป5นประโยชน! การเสนอแนะแนวทาง 
และการให#ความร�วมมือกับหน�วยงาน๑๔๖  

                                           
 ๑๔๔สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๔๕สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๔๖สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

ยืนหยัดในความ
โปร�งใส 

๑) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข#อมูลข�าวสารและมีระบบให#
ประชาชนเข#าถึงและรับรู#ข#อมูลข�าวสารได# 

๒) มีการดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ!ข#อมูลข�าวสาร 
ด#วยวิธีการและรูปแบบต�าง ๆ 

๔) มีวิธีการท่ีชัดเจน หากทําสิ่งไหนต#องมีการประชุมชี้แจ#ง 
มีการประชาสัมพันธ!ให#ท่ัวถึง 

๓) ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนิน
กิจกรรมขององค!กรท�านได# 

๕) ขจัดป.ญหาการปฏิบัติงานท่ีไม�ชอบต�อกฎหมาย ขจัด
การทุจริต รณรงค!/สร#างจิตสํานึก/ไม�คอรัปชั่น 



 

๑๔๘ 

 ๓) ต#องมีการประชุมแล#วมีมติท่ีประชุมถือเป5นการทํางานอย�างมีส�วนร�วม ทํากิจกรรมทุก
อย�างขององค!กรร�วมกัน๑๔๗  
 ๔) เปSดโอกาสให#ผู#พิการมีส�วนร�วมในการเสนอข#อคิดเห็นในงานสวัสดิการคนพิการด#วย 
นอกจากนั้นควรจัดให#มีการอบรม ทํากิจกรรม ระหว�างประชาชนกับหน�วยงานท#องถ่ิน๑๔๘

 

 ๕) การมีส�วนร�วมเป5นสิ่งดี แต�ต#องกําหนดบทบาทและหน#าท่ีการเข#าร�วมท่ีชัดเจน และไม�
มีความขัดแย#งและซํ้าซ#อน๑๔๙ 
 ๖) ให#ความเข#าใจและยึดหลักการอยู�ร�วมกันในสังคม ให#การสนับสนุนในการดํารงชีวิต
และการปฏิบัติตน ให#คําปรึกษาในบางโอกาส เปSดกว#างต#อนรับมิตรไมตรี๑๕๐ 
 ๗) ผู#ท่ีเก่ียวข#องต#องมีการเรียนรู# เข#าใจ และรับฟ.งความคิดเห็นของคนพิการอย�างเท�า
เทียม เปSดโอกาสในทุก ๆ ด#านให#ผู#พิการเช�นเด่ียวกับคนปกติได#เข#ามามีส�วนร�วม เช�น การสมัครเป5น
กรรมการชุมชนเป5นต#น๑๕๑ 
 ๘) การมีส�วนร�วมเป5นสิ่งท่ีดีการให#ข#อมูลเอกสารท่ีเป5นประโยชน!การเสนอแนวทางหรือ
ร�วมถึงการรับฟ.งความคิดเห็น๑๕๒ 
 ๙) เต็มใจมีส�วนร�วมคือเปSดโอกาสให#คนพิการ มีส�วนร�มแสดงความคิดเห็น ในสิทธิท่ีพึงจะ
ได#รับ๑๕๓ 
 ๑๐) การมีส�วนร�วมเป5นสิ่งท่ีดี แต�ต#องกําหนดบทบาทและหน#าท่ีการเข#าร�วมท่ีชัดเจน และ
ไม�มีความขัดแย#งและซํ้าซ#อน๑๕๔ 
 สรุป เต็มใจมีส�วนร�วม เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องมีกิจกรรมสนับสนุน
การมีส�วนร�วมของประชาชนเป5นส�วนสําคัญ เปSดรับฟ.งความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือนํามาใช#
ในการบริหารงาน นําความคิดเห็นท่ีรับฟ.ง มาใช#ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน จัดให#มี
การอบรม ทํากิจกรรม ระหว�างประชาชนกับหน�วยงานท#องถ่ิน เปSดโอกาสให#คนพิการ มีส�วนร�มแสดง
ความคิดเห็น ในสิทธิท่ีพึงจะได#รับ และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

                                           
 ๑๔๗สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๔๘สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๔๙สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๕๐สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๕๑สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๕๒สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๕๓สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๕๔สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๖ เต็มใจมีส�วนร�วมจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

 
 ๓.๕ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “เน�นความรับผิดชอบ” 
ในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�าเน#นความรับผิดชอบนั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องทํา
หน#าท่ีของตนให#รวดเร็ว ลุล�วงไปให#ดีตามงานท่ีได#รับมอบหมาย๑๕๕

 

 ๒) องค!การจะได#รับความเชื่อถือและไว#วางใจจากผู#อ่ืนเม่ือเราให#บริการคนพิการ ด#วย
ความเต็มใจ ไม�ละเว#นการปฏิบัติหน#าท่ี ไม�เลือกปฏิบัติ๑๕๖

 

 ๓) เจ#าหน#าท่ีต#องมีความรับผิดชอบต�องานท่ีทํา ไม�ปล�อยปะละเลย มีการรับผิดชอบใน
การทํางานอย�างชัดเจน๑๕๗

 

 ๔) ต#องมีเจ#าหน#าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด#านสวัสดิการโดยตรง ไม�หลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีหน#าท่ี
ความรับผิดชอบของตนเองทํางานอย�างตรงต�อเวลา รู#จักหน#าท่ีของตนเองในตําแหน�งนั้น ๆ๑๕๘

 

 ๕) เจ#าหน#าท่ีต#องรับผิดชอบต�อการให#บริการ/คําแนะนํา/การช�วยเหลือ ต#องคํานึงถึง
เหตุผลความจําเป5น ความลําบาก เป5นสิ่งสําคัญในลําดับต#น ๆ๑๕๙

 

                                           
 ๑๕๕สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๕๖สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๕๗สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๕๘สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๕๙สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 

เต็มใจมีส�วนร�วม 

๑) มีกิจกรรมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนเป5น
ส�วนสําคัญ 

๒) เปSดรับฟ.งความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือนํามาใช#
ในการบริหารงาน 

๔) จัดให#มีการอบรม ทํากิจกรรม ระหว�างประชาชนกับ
หน�วยงานท#องถ่ิน 

๓) นําความคิดเห็นท่ีรับฟ.ง มาใช#ในการตัดสินใจหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๕) เปSดโอกาสให#คนพิการ มีส�วนร�มแสดงความคิดเห็น ใน
สิทธิท่ีพึงจะได#รับ 



 

๑๕๐ 

 ๖) การเน#นความรับผิดชอบคือให#ยึดหลักของการทํางานโดยสุจริต และซ้ือสัตย!โดยยึด
หลักของโอวาทพ�อหลวง (รัชกาลท่ี ๙)๑๖๐ 
 ๗) มีความใส�ใจและไม�เลือกปฏิบัติต�อคนพิการอย�างไมเท�าเทียมกันคอยอํานวยความ
สะดวกให#กับผู#พิการ รวมท้ังปฏิบัติตามระเบียบท่ีวางไว#อย�างเคร�งครัดไม�เลือกปฏิบัติท้ังกับผู#พิการและ
ประชาชนท่ัวไป๑๖๑ 
 ๘) การรับผิดชอบต�อผู#พิการนั้นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบต#องคอยออกตรวจเยี่ยมคนพิการ
ในชุมชนอย�างสมํ่าเสมอคือความรับผิดชอบท่ีเจ#าหน#าท่ีพึงปฏิบัติ๑๖๒ 
 ๙) ความรับผิดชอบต�อการให#บริการคํานึงถึงเหตุผลความจําเป5นเอาใจเขามาใส�ใจเราว�า
คนท่ีมารับบริการก็มีความต#องการความเหลือ เจ#าหน#าท่ีจึงต#องรับผิดชอบอย�างดียิ่ง๑๖๓ 
 สรุป เน#นความรับผิดชอบ เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องกําหนดเปUาหมาย
และวัตถุประสงค!ของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ร�วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให#เป5นไปตามเปUาหมายและ
วัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว# กระตือรือร#นในการแก#ไขป.ญหาของประชาชน มีความรับผิดชอบต�องานท่ีทํา 
ไม�ปล�อยปะละเลย ทํางานโดยสุจริต และซ้ือสัตย!โดยยึดหลักของพระบรมราโชวาทรัชกาลท่ี ๙ และ
ควรออกตรวจเยี่ยมคนพิการในชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๗ เน#นความรับผิดชอบจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

                                           
 ๑๖๐สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๖๑สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๖๒สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๖๓สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 

เน#นความ
รับผิดชอบ 

๑) กําหนดเปUาหมายและวัตถุประสงค!ของการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน 

๒) ร�วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให#เป5นไปตามเปUาหมายและ
วัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว# 

๔) มีความรับผิดชอบต�องานท่ีทํา ไม�ปล�อยปะละเลย 

๓) กระตือรือร#นในการแก#ไขป.ญหาของประชาชน 

๕) ทํางานโดยสุจริต และซ้ือสัตย!โดยยึดหลักของพระบรม
ราโชวาทรัชกาลท่ี ๙ 

๖) ออกตรวจเยี่ยมคนพิการในชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ 



 

๑๕๑ 

 ๓.๖ ประเด็นคําถามคือ ควรมีการปฏิบัติอย�างไร จึงจะได#ชื่อว�า “ประกอบด�วยความ
คุ�มค%า” ในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) จะได#ชื่อว�าประกอบด#วยความคุ#มค�านั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#อง
ปฏิบัติงานให#คุ#มค�าในการให#บริการแก�ประชาชนอย�างเท�าเทียม๑๖๔ 
 ๒) ชื่อว�าประกอบด#วยความคุ#มค�านั้นเจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรปฏิบัติ
ท่ีไม�น#อยเกินและไม�มากจนเกินไปโดยไม�เบียดเบียนผู#อ่ืน๑๖๕  
 ๓) ประกอบด#วยความคุ#มค�าคือต้ังใจปฏิบัติหน#าท่ีให#คุ#มค�าในการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการเพ่ือให#ทุกคนอยู�อย�างมีความสุข คนทํางานก็มีความสุข๑๖๖  
 ๔) ประกอบด#วยความคุ#มค�าคือ คุ#มค�าในการดําเนินงานด#วยตัวเอง๑๖๗ 
 ๕) วางแผนการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการให#เกิดประสิทธิภาพสูงสุด๑๖๘  
 ๖) ใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให#คุ#มค�ามากท่ีสุด ไม�ใช#ทรัพยากรอย�างสิ้นเปลืองไม�ว�า
จะเป5นตัวบุคคลหรือสิ่งของก็ตาม อีกท้ังสิ่งท่ีประชาชนได#รับไปควรเป5นความรู#ท่ีสามารถต�อยอดให#เกิด
ประโยชน!สูงสุด๑๖๙ 
 ๗) การมองถึงความคุ#มค�าก็คือทําให#คุณภาพชีวิตคนพิการดีข้ึน ท่ีพักอาศัย สะอาด 
สะดวก ถูกสุขอนามัยท่ีดีข้ึน สุขภาพจิตและการมองโลกในแง�บวกดีข้ึน ช�วยให#เขาสามารถเป5นท่ีพ่ึง
ของคนอ่ืนได#๑๗๐ 
 ๘) การให#คนพิการได#รับการบริการท่ีครบถ#วน และตอบสนองความต#องการของผู#พิการ
อย�างทันท�วงที๑๗๑ 
 ๙) พูดถึงความคุ#มค�า ราคาไม�ใช�เรื่องสําคัญเพราะความสะดวกสบายของคนพิการเป5น
เรื่องสําคัญ๑๗๒ 
 

                                           
 ๑๖๔สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๖๕สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๖๖สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๖๗สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๖๘สัมภาษณ! นายจงรัก แปUนเล็ก, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๖๙สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗๐สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗๑สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๗๒สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๕๒ 

 ๑๐) เน#นความความคุ#มค�า ทํางานให#คุ#มค�ากับความรู#ความสามารถท่ีได#เข#ามาทํางานใน
หน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงหมายถึงผู#รับใช#ประชาชน๑๗๓ 
 สรุป ประกอบด#วยความคุ#มค�า เจ#าหน#าท่ีขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องให#บริการ
ด#วยมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เพ่ือให#เกิดความคุ#มค�า จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาประชาชน
ครอบคลุมทุกด#าน ใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ#มค�า และเกิดประโยชน!สูงสุดแก�ประชาชน ส�งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการให#ดีข้ึน ท้ังท่ีพักอาศัย ให#สะอาด สะดวก ถูกสุขอนามัยบริการท่ีครบถ#วน และ
ตอบสนองความต#องการของผู#พิการอย�างทันท�วงที และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๘ ประกอบด#วยความคุ#มค�าจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 
 ๔. ป จจัยการบริหาร 
 ๔.๑ ประเด็นคําถามคือ ควรมี “การวางแผน” อย�างไร เพ่ือให#การบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินเกิด
ประสิทธิผล ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้  
 ๑) การวางแผนเพ่ือให#การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินเกิดประสิทธิผลนั้นควรมีการประชุมและแบ�งหน#าท่ีใน
การปฏิบัติงานอย�างเป5นระบบแบบแผน๑๗๔

 

                                           
 ๑๗๓สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๗๔สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

ประกอบด#วย
ความคุ#มค�า 

๑) ให#บริการด#วยมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เพ่ือให#เกิด
ความคุ#มค�า 

๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาประชาชนครอบคลุมทุก
ด#าน 

๔) ส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให#ดีข้ึน ท้ังท่ีพักอาศัย ให#
สะอาด สะดวก ถูกสุขอนามัย 

๓) ใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ#มค�า และเกิดประโยชน!สูงสุด
แก�ประชาชน 

๕) ทํางานโดยสุจริต และซ้ือสัตย!โดยยึดหลักของพระบรม
ราโชวาทรัชกาลท่ี ๙ 



 

๑๕๓ 

 ๒) การวางแผนเพ่ือให#การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายนั้นจะต#องทราบว�าจะทําอะไร กับกลุ�มเปUาหมายใด สถานท่ีใด วันไหน และเวลาใด
ด#วย๑๗๕  
 ๓) มีการประชุมคณะทํางานและทําแผนอย�างสมํ่าเสมอมีการวางระบบการดําเนินงาน
อย�างเป5นระบบ๑๗๖

 

 ๔) วางแผนอย�างเป5นระบบ เป5นข้ันตอนให#มากท่ีสุด พัฒนารูปแบบและวิธีการจัด
สวัสดิการเพ่ือตอบสนองต�อคนพิการเท�าท่ีควรส�วนใหญ�จะเป5นเพียงให#ความช�วยเหลือเฉพาะหน#า และ
การจ�ายเบ้ียยังชีพสําหรับคนพิการเท�านั้น๑๗๗  
 ๕) การวางแผนถือเป5นเรื่องสําคัญสําหรับทุกองค!กร จะต#องมีการวางแผนการดําเนินงาน
มีการติตดตามงานตามแผน/การใช#งบประมาณ, บุคลากร, ตัวชี้วัด มีรายงานความก#าวหน#าและ
ประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงาน๑๗๘

 

 ๖) ควรมีแผนร�วมกันของทุกภาคส�วนท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนให#เกิดการทํางาน
ร�วมกัน๑๗๙ 
 ๗) ต#องปฏิบัติตามแผนหน�วยงานและปรับใช#ให#เข#ากับจํานวนคนพิการ จัดให#มีการประชุม
และทํากิจกรรมบ�อย ๆ จัดเก็บข#อมูลสมํ่าเสมอ ประมวลผลและปรับปรุงแก#ไขให#ดีข้ึน รายงานผล๑๘๐   
 ๘) ควรมีการวางแผนระบบการทํางานของเจ#าหน#าท่ี เพ่ือให#เกิดประโยชน!สูงสุดแก�คน
พิการ ควรทําแผนให#ชัดเจน ทําให#ต�อเนื่อง๑๘๑ 
 ๙) ด#านการวางแผนต#องมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให#องค!การบริหารส�วนท#องถ่ิน
สามารถดูแลผู#พิการได#มากข้ึน๑๘๒ 
 ๑๐) อันนี้เป5นกระบวนการซ่ึงต#องสอดคล#องกัน โดยมีการวางระบบการดําเนินงาน  
บริหารจัดการเป5นระบบตามแผนการดําเนินการ มีการบังคับบัญชาการเป5นระดับให#เหมือนบุคคล
ท่ัวไป ดําเนินงานประสานงานในงานตลอดเวลาให#งานสําเร็จลุล�วง และมีการควบคุมควรมีการ
ดําเนินการเป5นข้ันตอนจึงจะทําการควบคุมได#เป5นอย�างดี๑๘๓ 

                                           
 ๑๗๕สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗๖สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗๗สัมภาษณ! นายจงรัก แปUนเล็ก, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๗๘สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗๙สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๘๐สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๘๑สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๘๒สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๘๓สัมภาษณ! ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.   



 

๑๕๔ 

 ๑๑) การวางแผนเป5นเรื่องท่ีสําคัญสําหรับองค!กรจะต#องมีการดําเนินงาน ความก#าวหน#า
และประเมินความสําเร็จของแผนงานนั้นๆและในการวางแผนก็ต#องทราบว�าทําไรบ#าง อยู�ท่ีไหน เวลา
อะไร กับกลุ�มเปUาหมายใด๑๘๔ 
 ๑๒) เป5นพ้ืนฐานของเจ#าหน#าท่ีต#องรู#จักคนพิการประเภทต�าง ๆ ให#ครบถ#วน และสามารถ
แยกแยะได#ว�าจะสามารถช�วยเหลือพวกเขาเหล�านั้นอย�างไร๑๘๕ 
 ๑๓) การวางแผนเป5นเรื่องสําคัญสําหรับทุกองค!กร จะต#องมีการวางแผนการดําเนินงานมี
การติตดตามงานตามแผน/การใช#งบประมาณ, บุคลากร, ตัวชี้วัด มีรายงานความก#าวหน#าและ
ประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงาน๑๘๖ 
 สรุป การวางแผนเพ่ือให#การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินเกิดประสิทธิผลนั้นต#องนําผลการวิเคราะห!
สภาพแวดล#อมมากําหนดกลยุทธ!ในการพัฒนาหน�วยงาน มอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามแผนให#แก�เจ#าหน#าท่ี แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค! เปUาหมาย วิธีการ
ดําเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงานไว#ชัดเจน วางแผนว�าจะทําอะไร กับกลุ�มเปUาหมาย
ใด สถานท่ีใด วันไหน และเวลาใดด#วย แผนต#องมีตัวชี้วัด มีรายงานความก#าวหน#าและประเมิน
ความสําเร็จของแผนดําเนินงาน และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๙ การวางแผนจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

                                           
 ๑๘๔สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๘๕สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๘๖สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 

การวางแผน 

๑) นําผลการวิเคราะห!สภาพแวดล#อมมากําหนดกลยุทธ!ใน
การพัฒนาหน�วยงาน 

๒) มอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามแผนให#แก�เจ#าหน#าท่ี 

๔) วางแผนว�าจะทําอะไร กับกลุ�มเปUาหมายใด สถานท่ีใด 
วันไหน และเวลาใด 

๓) แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค! เปUาหมาย วิธีการ
ดําเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงานไว#ชัดเจน 

๕) แผนต#องมีตัวชี้วัด มีรายงานความก#าวหน#าและประเมิน
ความสําเร็จของแผนดําเนินงาน 



 

๑๕๕ 

 ๔.๒ ประเด็นคําถามคือ ควรมี “การจัดการ” อย�างไร เพ่ือให#การบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินเกิดประสิทธิผล 
ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) ปกครองส�วนท#องถ่ินควรมีการจัดต้ังคณะทํางานในการบริหารจัดการ ควรจัดระบบ
ความสัมพันธ!ระหว�างหน�วยงานและบุคลากรกําหนดภารกิจให#ชัดเจน๑๘๗  
 ๒) การจัดต้ังคณะทํางานโดยทุกภาคส�วนกันในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการ บริหารจัดการเป5นระบบตามการดําเนินการ๑๘๘  
 ๓) จัดต้ังศูนย!บริการคนพิการท่ัวไปเพ่ือตอบสนองส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู#
พิการ๑๘๙  
 ๔) การจัดองค!การโดยการแบ�งเป5นสัดส�วนอย�างชัดเจน แบ�งงานกันอย�างชัดเจน เพ่ือการ
บริหารจัดการองค!กรท่ีดี๑๙๐

 

 ๕) เห็นควรจัดองค!การ เช�น ศูนย!คนพิการควรมรหน#าท่ีให#บริการอะไรบ#าง ควรกําหนด
ภาระงาน งบประมาณและบุคลากรให#ชัดเจน ควรมีการออกหน�วยเคลื่อนท่ี๑๙๑

 

 ๖) ผู#นําขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ควรให#ความสําคัญในการจัดการองค!การ ในการ
ดําเนินการด#านต�าง ๆ ของคนพิการ๑๙๒ 
 ๗) การจัดการคือแผนและทัศนคติของผู#บริหารหรือคณะกรรมการ (โครงสร#างองค!กร) 
และบทบาท หลักการและเหตุผล แนวร�วมและเครือข�ายสนับสนุน๑๙๓    
 ๘) การจัดองค!การนั้นควรมีรูปแบบของจัดองค!การท่ีมีมาตรฐาน แต�จะนํามาใช#ให#ได#ถูกวิธี
อย�างไร๑๙๔ 
 ๙) การจัดการคือการจัดสภาพแวดล#อมของสํานักงานองค!การบริหารส�วนท#องถ่ินตาม
ข#อกําหนดของอารยสถาป.ตย!๑๙๕ 
 

                                           
 ๑๘๗สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๘๘สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๘๙สัมภาษณ! นายจงรัก แปUนเล็ก, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๑๙๐สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๙๑สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๙๒สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๙๓สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๙๔สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๑๙๕สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๕๖ 

 ๑๐) ควรจัดองค!การเช�น จัดต้ังศูนย!คนพิการมีหน#าท่ีอะไรบ#างควรกําหนดภาระงานเละ
การจัดระบบความสัมพันธ!ระหว�างหน�วยงานและบุคคลากร๑๙๖ 
 ๑๑) การจัดการจะต#องมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เช�น หน#าน้ําคนพิการ ท่ี
จอดรถ ทางลาด ปUายต�าง ๆ๑๙๗ 
 สรุป การจัดการ องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องจัดโครงสร#างเป5นไปตามอํานาจหน#าท่ี
และสอดคล#องกับนโยบายของผู#บริหาร ผู#บริหารมีการมอบหมายอํานาจหน#าท่ีในการตัดสินใจให#แก�
ผู#บริหารระดับรองลงมาด#วย จัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสมกับงานและตําแหน�งท่ีได#รับมอบหมายเป5น
ป.จจุบัน แบ�งเป5นสัดส�วนอย�างชัดเจน แบ�งงานกันอย�างชัดเจน เพ่ือการบริหารจัดการองค!กรท่ีดี 
จัดการศูนย!คนพิการ กําหนดภาระงานเละการจัดระบบความสัมพันธ!ระหว�างหน�วยงาน และสามารถ
สรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๐ การจัดการจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 
 ๔.๓ ประเด็นคําถามคือ ควรมี “การบังคับบัญชาส่ังการ” อย�างไร เพ่ือให#การบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
เกิดประสิทธิผล ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 

 

                                           
 ๑๙๖สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๙๗สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 

การจัดการ 

๑) จัดโครงสร#างเป5นไปตามอํานาจหน#าท่ีและสอดคล#องกับ
นโยบายของผู#บริหาร 

๒) ผู#บริหารมีการมอบหมายอํานาจหน#าท่ีในการตัดสินใจ
ให#แก�ผู#บริหารระดับรองลงมาด#วย 

๔) แบ�งงานกันอย�างชัดเจน เพ่ือการบริหารจัดการองค!กร
ท่ีดี จัดการศูนย!คนพิการ 

๓) จัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสมกับงานและตําแหน�งท่ีได#รับ
มอบหมายเป5นป.จจุบัน 

๕) จัดการศูนย!คนพิการ กําหนดภาระงานเละการ
จัดระบบความสัมพันธ!ระหว�างหน�วยงาน 



 

๑๕๗ 

 ๑) ด#านการบังคับบัญชาสั่งการควรกําหนดกฎระเบียบและอํานาจหน#าท่ีให#เคร�งครัดและ
ชัดเจน๑๙๘ 
 ๒) การท่ีผู#บริหารหรือหัวหน#ามอบหมายงานให#ผู#ใต#บังคับบัญชาทําพร#อมท้ังแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติ เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค!๑๙๙ 
 ๓) การบังคับบัญชาสั่งการเป5นอํานาจหน#าท่ีการบังคับบัญชาสั่งการ ถือว�าทุกคนต#อง
ปฏิบัติตาม๒๐๐ 
 ๔) มีการบังคับบัญชาการเป5นระดับให#เหมือนบุคคลท่ัวไป สั่งการท่ีเป5นข้ันตอนคํานึงถึง
ประโยชน!ของผู#พิการ๒๐๑  
 ๕) มีความชัดเจนโดยยึดความถูกต#องเป5นหลัก ไม�สับสนและมีข้ันตอนไม�ยุ�งยากวกวน 
รวดเร็ว รอบคอบ ประหยัดเวลา๒๐๒

 

 ๖) ด#านการบังคับบัญชาสั่งการนั้นผู#นําท#องถ่ินควรมีการติดตาม กํากับการดําเนินงานต�าง
ท่ีท่ีเก่ียวกับคนพิการ๒๐๓ 
 ๗) การบังคับบัญชาสั่งการคือการสั่งการตรงไปตรงมาและมีเหตุผลโดยยึดหลักถูกต#อง
และเกิดประโยชน!สูงสุดต�อส�วนรวม ออกคําสั่งโดยยึดหลักความยุติธรรมและความจริง๒๐๔ 
 ๘) ผู#นําควรตระหนักถึงสิทธิและการมีส�วนร�วมของคนพิการในองค!กรมากข้ึน การสั่งการ
ต�าง ๆ ต#องอยู�บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและถูกต#อง๒๐๕ 
 ๙) การบังคับบัญชาสั่งการให#กระชับละเอียดทุกมิติ กําหนดเวลา มีการรายงานผลการ
การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ๒๐๖ 
 ๑๐) การบังคับบัญชาสั่งการนั้นผู#บริหารองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องมีความสนใจกับผู#
พิการอย�างจริงจัง๒๐๗ 
 

                                           
 ๑๙๘สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๙๙สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๐๐สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๒๐๑สัมภาษณ! นายจงรัก แปUนเล็ก, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๒๐๒สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๐๓สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๐๔สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๐๕สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๐๖สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๒๐๗สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 



 

๑๕๘ 

 ๑๑) การบังคับบัญชาสั่งการนั้นผู#บังคับบัญชาต#องมีเมตตาต�อลูกน#อง และเม่ือได#รับคําสั่ง
ลูกน#องควรจัดการเลยอย�าสะสมงาน๒๐๘ 
 ๑๒) การบังคับบัญชาสั่งการ ข้ันตอนการบัญชาต#องชัดเจนไม�สับสนและมีข้ันตอนไม�
ยุ�งยากวกวน รวดเร็ว รอบคอบ ประหยัดเวลา๒๐๙ 
 สรุป การบังคับบัญชาสั่งการ ผู#บังคับบัญชาในองค!กรควรให#คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
ผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ เปSดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรงกับหน#าท่ีความ
รับผิดชอบ หัวหน#ามอบหมายงานให#ผู#ใต#บังคับบัญชาทําพร#อมท้ังแนะนําวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให#บรรลุ
วัตถุประสงค! ผู#นําท#องถ่ินควรมีการติดตาม กํากับการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับคนพิการ และสามารถสรุป
เป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๑ การบังคับบัญชาสั่งการจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 
 ๔.๔ ประเด็นคําถามคือ ควรมี “การประสานงาน” อย�างไร เพ่ือให#การบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินเกิด
ประสิทธิผล ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้ 
 ๑) ด#านการประสานงานควรมีเจ#าหน#าท่ีผู#ประสานงานโดยตรง๒๑๐  

                                           
 ๒๐๘สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๐๙สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๐สัมภาษณ! นางสาวนงนุช มีสุข, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค!การบริหารส�วนตําบลบาง
นํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

การบังคับ
บัญชาสั่งการ 

๑) ผู#บังคับบัญชาในองค!กรควรให#คําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ 

๒) เปSดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมีส�วนร�วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

๔) หัวหน#ามอบหมายงานให#ผู#ใต#บังคับบัญชาทําพร#อมท้ัง
แนะนําวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค! 

๓) มีการมอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรง
กับหน#าท่ีความรับผิดชอบ 

๕) ผู#นําท#องถ่ินควรมีการติดตาม กํากับการดําเนินงานท่ี
เก่ียวกับคนพิการ 



 

๑๕๙ 

 ๒) ควรมีคณะทํางานและมีผู#ประสานงานโดยตรง ท่ีจัดให#คนในองค!การทํางานสัมพันธ!
สอดคล#องกันโดยจะต#องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค! เปUาหมาย๒๑๑ 
 ๓) การประสานงานจัดให#มีเจ#าหน#าท่ี ทํางานหน#าท่ีประสานงานกับหน�วยงานด#าน
สวัสดิการสําหรับคนพิการระดับจังหวัดโดยตรง และให#ดําเนินงานประสานงานในงานตลอดเวลาให#
งานสําเร็จลุล�วง๒๑๒  
 ๔) การประสานงานควรมีเจ#าหน#าท่ีรองรับ การประสานงานโดยตรงทําให#การติดต�องาน
ง�ายข้ึนและต�องานง�ายข้ึน๒๑๓ 
 ๕) การประสานงาน การจัดทําฐานข#อมูลคนพิการ, หน�วยบริการ, ข#อมูลในการประสาน
ต#องพร#อมและชัดเจน เช�นชื่อคน/ชื่อหน�วยงาน/หมายเลขโทรศัพท!ทุกคน/ทุกภาคส�วนท่ีต#องประสาน 
เพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ๒๑๔ 
 ๖) ควรมีการประสานความร�วมมือกับหน�วยงานภาคเอกชนและชุมชน๒๑๕ 
 ๗) ควรติดต�อและประสานงานให#ได#ข#อมูลตรงไปตรงมา และยืนยัน อัพเดตข#อมูลด#าน
เอกสารให#ชัดเจน ให#การอบรมและเรียนรู#การสื่อสารระบบไอซีทีและเครือข�ายไร#สาย ให#การสนับสนุน
ในด#านข�าวสารทุกช�องทางมากข้ึน๒๑๖ 
 ๘) ควรมีหน�วยงานเฉพาะหรือคอยรับป.ญหาของผู#พิการ และดําเนินการให#ความ
ช�วยเหลืออย�างรวดเร็ว๒๑๗ 
 ๙) ด#านการประสานงาน ในการประสานงานยังไม�ชัดเจนอาจล�าช#า ต#องให#เร็วกว�านี้๒๑๘ 
 ๑๐) ด#านการประสานงานมีอยู�แล#ว แต�กฎระเบียบต#องมีการแก#ไข๒๑๙ 
 ๑๑) การประสานงาน ข#อมูลของการประสานงานต#องเตรียมพร#อม และชัดเจนเพ่ือความ
รวดเร็ว และได#ประสิทธิภาพ๒๒๐ 

                                           
 ๒๑๑สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๒สัมภาษณ! นายจงรัก แปUนเล็ก, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๒๑๓สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๔สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๕สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๑๖สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๗สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๑๘สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    
 ๒๑๙สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒๐สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 



 

๑๖๐ 

 ๑๒) เพ่ือให#เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานต#องมีเบอร!ติดต�อให#คนพิการโทรแจ#งได#
โดยตรง ถ#ามีเรื่องร#องเรียนหรือเกิดป.ญหาก็เสามารถแจ#งเรื่องได#ทันที๒๒๑ 
 ๑๓) การจัดทําฐานข#อมูลคนพิการ, หน�วยบริการ, ข#อมูลในการประสานต#องพร#อมและ
ชัดเจน เช�น ชื่อคน/ชื่อหน�วยงาน/หมายเลขโทรศัพท!ทุกคน/ทุกภาคส�วนท่ีต#องประสาน เพ่ือความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ๒๒๒ 
 สรุป การประสานงาน ต#องมีการสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลงล�างและล�างข้ึนบน ส�งเสริม
กิจกรรมมนุษยสัมพันธ!ระหว�างสายงานในองค!กร สร#างความสัมพันธ!กับหน�วยงานภายนอกอยู�เสมอ 
จัดให#มีเจ#าหน#าท่ีทํางานหน#าท่ีประสานงานกับหน�วยงานด#านสวัสดิการสําหรับคนพิการระดับจังหวัด
โดยตรง จัดทําฐานข#อมูลคนพิการ, หน�วยบริการ, ข#อมูลในการประสานงานต#องมีความพร#อมและ
ชัดเจน และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๒ การประสานงานจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 
 ๔.๕ ประเด็นคําถามคือ ควรมี “การควบคุม” อย�างไร เพ่ือให#การบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินเกิด
ประสิทธิผล ผลการจากการสัมภาษณ!ผู#ให#ข#อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คน พบผลดังนี้  
 ๑) การควบคุมนั้นต#องเป5นการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานในส�วนต�าง ๆ ของ
องค!กร๒๒๓  

                                           
 ๒๒๑สัมภาษณ! นายวัชระ เติมวรรณภัตร!, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลทรงคะนอง, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๒๒สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒๓สัมภาษณ! นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

การ
ประสานงาน 

๑) ต#องมีการสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลงล�างและล�างข้ึน
บน 

๒) ส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ!ระหว�างสายงานใน
องค!กร 

๔) จัดให#มีเจ#าหน#าท่ีทํางานหน#าท่ีประสานงานกับหน�วยงาน
ด#านสวัสดิการสําหรับคนพิการระดับจังหวัดโดยตรง 

๓) สร#างความสัมพันธ!กับหน�วยงานภายนอกอยู�เสมอ 

๕) จัดทําฐานข#อมูลคนพิการ, หน�วยบริการ, ข#อมูลในการ
ประสานงานต#องมีความพร#อมและชัดเจน 



 

๑๖๑ 

 ๒) คณะทํางานทุกท�านต#องช�วยกันดูแล ควบคุมให#เป5นไปตามวัตถุประสงค! นอกจากนั้น 
ควรสอบถามความคิดเห็นโดยตรงจากคนพิการถึงความต#องการและนํามาทําเพ่ือให#เกิดประโยชน!
อย�างแท#จริง๒๒๔ 
 ๓) ควรมีการดําเนินการเป5นข้ันตอนจึงจะทําการควบคุมได#เป5นอย�างดี และดําเนินการทุก
อย�างให#เหมือนบุคคลปกติท่ัวไปไม�แยกว�าเป5นคนพิการหรือปกติ ทําให#ดําเนินการออกมาได#อย�างดี๒๒๕ 
 ๔) การควบคุมสามารถตรวจสอบและมีการแผนในการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการ นอกจากนั้นควรเพ่ิมเจ#าหน#าท่ีท่ีมีความรู#ในงานสวัสดิการสําหรับคนพิการ เนื่องจากในป.จจุบัน 
อปท. ขาดแคลนและมีงานหน#าท่ี อปท. รับผิดชอบมากพอแล#ว๒๒๖  
 ๕) การควบคุมมีการตรวจสอบโดยการต้ังคณะกรรมการ เพ่ือให#เกิดความโปร�งใสและไม�
ออกนอกเหนือการควบคุมท่ีองค!กรได#ตั้งไว#๒๒๗  
 ๖) การกํากับดูแลในเรื่องสวัสดิการต#องมารจัดทําเนียบฐานข#อมูลท่ีชัดเจน และมีการ
สํารวจทุกปEในการมาขอสิทธิท่ีเหมาะสมและท่ัวถึงหรือไม� นอกจากนั้นยังควรเก็บข#อมูลจํานวน
กลุ�มเปUาหมาย ของผู#บริหาร/ข#อมูลส�วนตัว/สิทธิในการเข#าถึง การบูรณะการระหว�างหน�วยต�อหน�วย/
และความร�วมมือในชุมชน และมีการดําเนินการเก็บข#อมูลสมัยใหม�ในระบบ IT ๒๒๘  
 ๗) ผู#นําท#องถ่ินเป5นผู#กํากับ ติดตาม ควบคุมการทํางานของผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างเข#มงวด 
เพ่ือให#การทํางานเก่ียวกับคนพิการบรรลุผล๒๒๙ 
 ๘) ด#านการควบคุมนั้นให#ตระหนักถึงการทําความดีใช#ปกครองคน ให#ใช#หลักเมตตาใช#ใน
การปกครองบริหาร เน#นคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพในทางสุจริต๒๓๐ 
 ๙) การควบคุมคือปฏิบัติตามกฎเกณฑ!ข#อบังคับในการปฏิบัติต�อคนพิการ นอกจากนั้นให#
มองเห็นประโยชน!ของการได#เข#ามามีส�วนร�วมมากข้ึนของคนพิการ รู#จักปฏิบัติตนต�อคนพิการอย�างมี
ความเท�าเทียมและมีประสิทธ!ภาพ มีความเสมอภาคในโอกาส ไม�เลือกปฏิบัติ๒๓๑ 
 ๑๐) ควรมีระบบแบบแผนสามารถนํามาใช#ให#เป5นระบบควบคุม การบริหารจัดการจะ
สะดวกยิ่งข้ึน๒๓๒ 

                                           
 ๒๒๔สัมภาษณ! นายสําเนาว! รัศมิทัต, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๒๒๕สัมภาษณ! นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสอบ, ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒๖สัมภาษณ! นายจงรัก แปUนเล็ก, นายกองค!การบริหารส�วนตําบลบางกอบัว, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๒๒๗สัมภาษณ! นางสาวปSยาภรณ! พ�วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒๘สัมภาษณ! นายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบลบางยอ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒๙สัมภาษณ! นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ!, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๓๐สัมภาษณ! พระครูสังฆรักษ! ชัยวัฒน! ชยวฑฺฒโน, เจ#าอาวาสวัดโมกข! พระประแดง สมุทรปราการ, 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๓๑สัมภาษณ! นางสาวสุรีย! จรกล, หัวหน#าฝWายสังคมสงเคราะห! ทม.ปูWเจ#าสมิงพราย, ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๓๒สัมภาษณ! พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย!ประจําภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓.    



 

๑๖๒ 

 ๑๑) องค!การบริหารส�วนท#องถ่ินมีกฎหมาย และระเบียบเป5นข#อบังคับ ควบคุมอยู�แล#ว 
นอกจากนั้นควรมีการแก#ไขกฎระเบียบ อํานาจหน#าท่ีชององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินด#วย จึงจะ
สามารถจัดบริการสวัสดิการสําหรับผู#พิการให#เกิดประสิทธิผลมากข้ึน๒๓๓ 
 ๑๒) ควรดูแลในเรื่องสวัสดิการข#อมูลชัดเจนและมีการขอสิทธิท่ีเหมาะสมและท่ัวถึง 
นอกจากนั้นควรเพ่ิมเงินสงเคราะห!เบ้ียคนพิการให#มากข้ึน และการบูรณะการระหว�างหน�วยงานและ
ความร�วมมือในชุมชน๒๓๔ 
 ๑๓) การควบคุมกํากับดูแลในเรื่องสวัสดิการต#องมารจัดทําเนียบฐานข#อมูลท่ีชัดเจน และ
มีการสํารวจทุกปEในการมาขอสิทธิท่ีเหมาะสมและท่ัวถึงหรือไม�๒๓๕ 
 สรุป การควบคุม ต#องมีการออกกฎ ระเบียบ ข#อบังคับเพ่ือใช#ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติม
จากท่ีกฎหมายกําหนดไว# นํามาตรการหรือข#อบังคับมาปฏิบัติ พร#อมมีบทลงโทษกรณีไม�ปฏิบัติตาม 
ทําข#อตกลงการปฏิบัติหน#าท่ีระหว�างผู#ปฏิบัติงานกับผู#บริหารในทุก ๆ วาระ เพ่ิมเจ#าหน#าท่ีท่ีมีความรู#
ในงานสวัสดิการสําหรับคนพิการ ติดตาม ควบคุมการทํางานของผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างเข#มงวด 
เพ่ือให#การทํางานเก่ียวกับคนพิการบรรลุผล และสามารถสรุปเป5นแผนภาพได#ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๓ การควบคุมจากการสัมภาษณ!เชิงลึก 

                                           
 ๒๓๓สัมภาษณ! ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร! มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๓๔สัมภาษณ! นางนัยนา สุทธิพธษ!, ผู#อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๓๕สัมภาษณ! นายวิริศิรินทร! ประนอมชัย, ผู#อํานวยกองสวัสดิ์การองค!การบริหารส�วนตําบลบาง
กระเจ#า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓. 

การควบคุม 

๑) ต#องมีการการออกกฎ ระเบียบ ข#อบังคับเพ่ือใช#ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนดไว# 

๒) นํามาตรการ หรือข#อบังคับมาปฏิบัติ พร#อมมี
บทลงโทษกรณีไม�ปฏิบัติตาม 

๔) เพ่ิมเจ#าหน#าท่ีท่ีมีความรู#ในงานสวัสดิการสําหรับคนพิการ 

๓) ทําข#อตกลงการปฏิบัติหน#าท่ีระหว�างผู#ปฏิบัติงานกับ
ผู#บริหารในทุก ๆ วาระ 

๕) ติดตาม ควบคุมการทํางานของผู#ใต#บังคับบัญชาอย�าง
เข#มงวด เพ่ือให#การทํางานเก่ียวกับคนพิการบรรลุผล 



  ๔.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร%างกายขององค�กรปกครองส%วนท�องถิ่น 
 จากการศึกษาข#อมูลทั้งเชิงปริมาณ การสัมภาษณ!เชิงลึกสามารถสังเคราะห!เป5นรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถิ่นของการวิจัยได#ดังนี้ 
 

    
๑๖๓ 

 

แผนภาพที่ ๔.๒๔ แสดงรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถิ่น 
 

สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ 
ทางร%างกาย 

๑. สวัสดิการเบี้ยคนพิการ 
๒. การแพทย!และสุขภาพ 

๓. การศึกษา 
๔. การปรับสภาพที่อยู�อาศัย 

๕. การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
๖. การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ 

๗. การมีงานทํา 
๘. บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๑. โอบอ#อมอารี 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๒. วจีไพเราะ 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๓. สงเคราะห!ประชาชน 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๔. วางตนพอดี 

 

การบริหารจัดการองค�กรที่ดี  
๑. เคารพและปฏิบัติตามกติกา  
๒. เมตตาธรรมต�อผู#อื่น  
๓. ยืนหยัดความโปร�งใส  
๔. เต็มใจมีส�วนร�วม  
๕. เน#นความรับผิดชอบ  
๖. ประกอบด#วยความคุ#มค�า 

ป จจัยการบริหาร  
๑. การวางแผน  
๒. การจัดองค!การ  
๓. การบังคับบัญชาสั่งการ  
๔. การประสานงาน  
๕. การควบคุม 



 

๑๖๔ 

  ๔.๒.๔ ผลการสนทนากลุ%มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข#อมูลทางเอกสาร (Documentary Data) ท่ีเป5นแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย จากนั้นผู#วิจัยได#สร#าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย และเก็บรวบรวมข#อมูล ทําการวิเคราะห!ข#อมูล และทําการสัมภาษณ!เชิงลึก 
และสรุปเป5นรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย
ขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินตามท่ีอธิบายไว#ข#างต#น และนํามาสู�กระบวนการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จากผู#เชี่ยวชาญจํานวน ๑๒ คน จนได#รูปแบบการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน และ
จากการท่ีผู#ทรงคุณวุฒิได#ทําการสนทนากลุ�มเฉพาะยืนยันรูปแบบ ผู#วิจัยได#สังเคราะห!และนําเสนอ
ประเด็นสําคัญและได#สรุปทัศนะของผู#ร�วมสนทนากลุ�มดังต�อไปนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร%างกาย  
 การบริหารจัดการเก่ียวกับ “สวัสดิการเบ้ียคนพิการ” จากการสนทนากลุ�มสามารถสรุป
ได#ดังนี้ 
 การบริหารจัดการเก่ียวกับสวัสดิการเบ้ียคนพิการในป.จจุบันคิดว�าดีอยู�แล#ว โดยคนพิการ
ได#รับการสนับสนุนเดือนละ ๘๐๐ บาท แต�ก็ควรปรับปรุงให#เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยเพ่ิมข้ึน
เป5น ๑,๐๐๐ บาทหรือมากกว�านี้ก็น�าจะช�วยเหลือผู#พิการได#พอสมควร๒๓๖ อันท่ีจริงคนพิการได#รับสิทธิ
ต�าง ๆ เหมือนปกติอยู�แล#ว ท้ังสิทธิค�ารักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี หรือสมัครงานเหมือนคนปกติท่ัวไป
และยังได#สิทธิในการรับบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ หรือได#รับเบ้ียสูงอายุเช�นกัน แต�สิ่งท่ีควรปรับปรุงคือ
สิทธิทางสังคมและคุณภาพชีวิตอันนี้หน�วยงานท่ีเก่ียวข#องต#องให#ความสําคัญและเร�งพัฒนาเพ่ิมข้ึน๒๓๗

ด#านนี้เห็นด#วยกับหลาย ๆ ท�านว�าควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมด#วยสภาพเศรษฐกิจ ค�าใช#จ�ายในการ
ดํารงชีวิตประจําวันท่ีสูงข้ึน ทําให#ผู#พิการต#องมีภาระเหมือนบุคคลท่ัวไป ถึงแม#ผู#พิการบางคนจะมี
รายได#บางส�วนกับเบ้ียผู#พิการแล#วท่ียังไม�เพียงพอและคนพิการท่ีไม�มีรายได#อ่ืนนอกจากเบ้ียคนพิการ
แล#วไม�เพียงพอใช#จ�ายแน�นอน๒๓๘ 
 ประเด็นด#านการแพทย!และสุขภาพน�าจะยังไม�เสถียรภาพสําหรับส�วนนี้ เพราะประชาชน
ส�วนใหญ�มีความยากจนส�งผลให#สุขภาพแย�ลงไปอีก เพราะไม�มีเงินเดินทางไปพบคุณหมอ อีกท้ัง
โรงพยาบาลอยู�ไกลจากตัวเมือง อนามัยท่ีมีก็ไม�สามารถรักษาได#ครอบคลุมเพราะขาดแพทย!ท่ี
เชี่ยวชาญแต�ก็ถือว�าดีกว�าสมัยก�อนค�อนข#างมาก๒๓๙ สําหรับคนพิการในป.จจุบัน ถือว�าดีแต�ยังไม�ค�อย
สมบูรณ! บางทียังเห็นผู#พิการยังเข#าไม�ถึงบริการสุขภาพ เช�น สถานท่ีพักยังไม�ได#มาตรฐานพอ บ#านพัก
ส�วนตัวของผู#พิการอยู�ห�างจากสถานพยาบาล นอกจากนั้นผู#พิการบางรายยังไม�ได#รับการรักษาจาก
แพทย!และการดูแลสุขภาพอย�างท่ัวถึง ค�ารักษาพยาบาลยังไม�ได#รับการดูแลจากภาครัฐอย�างสมควร

                                           
 ๒๓๖สนทนากลุ�มเฉพาะ อาจารย! ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย!ประภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๓๗สนทนากลุ�มเฉพาะ อาจารย! ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารย!ประภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๓๘สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.ภูริภัทร ห#วยหงส!ทอง, นักวิชาการอิสระ, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๓๙สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.ธงชัย คล#ายแสง, นักวิชาการอิสระ, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 



 

๑๖๕ 

ด#วย๒๔๐ ด#านการแพทย!และสุขภาพเห็นว�ารัฐบาลควรเพ่ิมงบด#านนี้อีกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู#
พิการเหล�านั้นให#สามารถช�วยเหลือตัวเองได#๒๔๑ 
 ประเด็นด#านการศึกษา จากท่ีเห็นถ#าเป5นโรงเรียนเฉพาะทางก็ได#รับการพัฒนาท่ีดีตลอด 
แต�ถ#าเป5นโรงเรียนท่ีผู#พิการเรียนร�วมกันกับนักเรียนปกติก็จะมีป.ญหาอยู�บ#าน ดังนั้นจึงต#องพัฒนา
สภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือต�อผู#พิการด#วย รวมท้ังอุปกรณ! สื่อการเรียนการสอน๒๔๒ จากท่ีได#ทํางานกับผู#
พิการพบว�าคนพิการในประเทศไทยได#รับการศึกษาน#อยมาก เพราะคนพิการส�วนมากจะไม�ค�อยได#
ศึกษากันอาจจะด#วยวัยท่ีเลยข้ันการศึกษา ซ่ึงจะต#องหางานดํารงชีพ ถึงแม#ว�าจะมีส�วนกลางหรือ
องค!กรท่ีดูแลพยายามจัดสรรหลักสูตรเนื้อหาให#สอดคล#องกับผู#พิการแต�ก็ถือว�าน#อยอยู�๒๔๓ ด#าน
การศึกษาสําหรับผู#พิการยังขาดโรงเรียนเฉพาะหรืออยู�ห�างไกลโรงเรียน แต�ก็เข#าใจว�าการลงทุนด#าน
การศึกษาเป5นการลงทุนท่ีสูงและให#ผลตอบแทนช#า ซ่ึงก็ข้ึนอยู�กับผู#พิการเองด#วยว�าจะพยายามศึกษา
หาความรู#จากการเรียนหรือไม�๒๔๔ 
 ประเด็นการปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยสําหรับคนพิการควรมีการกําหนดวงเงินในการให#การ
ช�วยเหลือเพ่ิมมากข้ึนจากรายละ ๒๐,๐๐๐ บาทแต�มันก็ไม�เพียงพออยู�ดีเนื่องจากค�าก�อสร#างนั้นสูง 
เรียกว�าเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทแค�ปรับสภาพดินยังไม�เพียงพอเลย๒๔๕ ถ#าเป5นไปได#รัฐควรจัดสรรบ#าน
สําหรับผู#พิการแบบบ#านเอ้ืออาทรในราคาถูก และให#ผู#พิการสามารถเข#ามาเป5นเจ#าของได#๒๔๖

 การปรับ
สภาพท่ีอยู�อาศัยนั้นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบควรให#ความสําคัญเป5นพิเศษเพราะเป5นป.จจัย ๔ ในการ
ดํารงชีวิต และผู#พิการเองมีป.ญหาด#านสมรรถนะ หรือความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลง 
ดังนั้นควรจัดให#มีห#องอาบน้ํา ห#องนอน ห#องน้ํา โรงอาหาร หรือห#องทํากิจกรรม พักผ�อน สันทนาการ 
ให#เหมาะสมกับจํานวนผู#พิการและเพียงพอด#วย๒๔๗ การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัยอันนี้ เห็นด#วยท่ี
หน�วยงานต�าง ๆ ควรเข#ามาช�วยเหลือเพ่ือลดความเสี่ยงของอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนและปUองกันความ

                                           
 ๒๔๐สนทนากลุ�มเฉพาะ นายภาวี ศิโรดม, ประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสบ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๔๑สนทนากลุ�มเฉพาะ ร.ท. เทิดศักดิ์ อ#นชัยยะ, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๔๒สนทนากลุ�มเฉพาะ นายกมล นระทีทาน, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓.  
 ๒๔๓สนทนากลุ�มเฉพาะ นายภาวี ศิโรดม, ประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสบ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๔๔สนทนากลุ�มเฉพาะ ร.ท. เทิดศักดิ์ อ#นชัยยะ, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๔๕สนทนากลุ�มเฉพาะ นายกมล นระทีทาน, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๔๖สนทนากลุ�มเฉพาะ อาจารย! ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย!ประภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๔๗สนทนากลุ�มเฉพาะ อาจารย! ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารย!ประภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 



 

๑๖๖ 

พิการซํ้าซ#อน และผู#พิการ ควรดําเนินการเพ่ิมงบประมาณ หรือมีหลาย ๆ หน�วยงานเข#ามาให#ความ
ช�วยเหลือมากข้ึน๒๔๘

 

 ประเด็นการลดหล�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ ป.จจุบันดีอยู�แล#วเพราะ
การขนส�งค�าโดยสารสาธารณะของคนพิการมีการลดค�าโดยสารให#อยู�แล#วอีกท้ังในการโดยสาร 
รถไฟฟUาก็มีการให#บริการฟรี และยังมีการอํานวยความสะดวกท่ีดีจากเจ#าหน#าท่ีอีกด#วย๒๔๙ การลด
หล�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ คิดว�าเหมาะสมอยู�แล#วเพราะป.จจุบันผู#พิการท่ีต#อง
เดินทางโดยบริการชนส�งสาธารณะทุกประเภทจะได#รับส�วนลด ๕๐% อยู�แล#ว๒๕๐ 
 ประเด็นการมีงานทํายังคงมีจํานวนน#อยอยู� อาจด#วยเพราะสถานท่ีไม�ได#อํานวยให#มากนัก 
ยังมีข#อจํากัดตรงนี้ หรือแม#แต�อุปกรณ!ต�าง ๆ มีค�าใช#จ�ายค�อนข#างสูง ทําให#ยากต�อการทํางานของผู#
พิการ๒๕๑ ด#านการมีงานทําองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรเพ่ิมเรื่องของสถานท่ี หรือการท่ีคนพิการ
การสามารถวางสินค#าหรือจําหน�ายสินค�าตามสถานท่ีต�าง ๆ ยังมีน#อย อีกท้ังสถานท่ีท่ีมีอยู�ไม�ได#อยู�ใน
เมือง ทําให#ไม�ค�อยได#รับความสนใจ ขาดการประชาสัมพันธ!ในการส�งเสริมการขายสินค#าของคนพิการ
ทําให#ส�งผลต�อการสร#างรายได#ด#วย๒๕๒ ด#านการมีงานทําจากการลงพ้ืนท่ีก็จะพบว�าสถานประกอบการ
ต้ังเกณฑ!รับสมัครเยอะเกินไปสําหรับคนพิการ หมายความว�า คนพิการพร#อมทํางานแต�หน�วยงาน  
นั้น ๆ เลือกเฉพาะคนพิการเดินได# น�าจะให#โอกาสคนพิการประเภทอ่ืน ๆ บ#าง๒๕๓ 
 ประเด็นการบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการป.จจุบันมีกองทุนให#กู#ยืมเงิน
สําหรับผู#พิการอยู�แล#วแต�ต#องมีคนคํ้าประกัน อันนี้ควรเพ่ิมเติมกฎระเบียบให#ผู#ท่ีกู#ยืมเงินสามารถ
เข#าถึงกองทุนได#ง�ายข้ึน๒๕๔ อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องนี้นั้นควรปรับปรุงให#องค!กรปกครองท#องถ่ิน 
สามารถให#ผู#พิการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพได# เหมือนกับกองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการได#ก็จะเป5นอีกทางหนึ่งสําหรับคนพิการได#๒๕๕ สําหรับการบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับ
คนพิการ อยากให#ผู# คําประกันเป5นบุคคลธรรมดาท่ีมีฐานเงินเดือนม่ันคงเป5นผู# คํ้าประกันแทน

                                           
 ๒๔๘สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.ภูริภัทร ห#วยหงส!ทอง, นักวิชาการอิสระ, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๔๙สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.ธงชัย คล#ายแสง, นักวิชาการอิสระ, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๕๐สนทนากลุ�มเฉพาะ นายภาวี ศิโรดม, ประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสบ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓.  
 ๒๕๑สนทนากลุ�มเฉพาะ ร.ท. เทิดศักดิ์ อ#นชัยยะ, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๕๒สนทนากลุ�มเฉพาะ นายกมล นระทีทาน, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓.  
 ๒๕๓สนทนากลุ�มเฉพาะ นายภาวี ศิโรดม, ประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสบ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๕๔สนทนากลุ�มเฉพาะ ร.ท. เทิดศักดิ์ อ#นชัยยะ, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๕๕สนทนากลุ�มเฉพาะ นายกมล นระทีทาน, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 



 

๑๖๗ 

ข#าราชการเนื่องจากหายากและไม�ค�อยมีข#าราชการคํ้าประกันให# เพราะบางคนไม�มีเครือญาติเป5น
ข#าราชการเลย๒๕๖ 
 การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เห็นด#วยอย�างยิ่งท่ีหน�วยงานราชการผู#ให#บริการ
ประชาชนจะต#องนําไปปฏิบัติให#ได#ท้ัง มีความโอบอ#อมอารี พูดจาไพเราะ ช�วยเหลือประชาชน และ
วางตนพอดีสมกับเป5นข#าราชการท่ีได#รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน๒๕๗ เจ#าหน#าท่ีขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับคนพิการต#องเป5นผู#ท่ีมีความโอบอ#อมอารีอยู�แล#วถึงจะทํางาน
ด#านนี้ได#อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นต#องพูดจาไพเราะอ�อนหวาน พูดด#วยความจริงใจไม�ก#าวร#าว 
ให#ความช�วยเหลือในทุก ๆ ด#านท่ีสามารถทําได# และก็ต#องวางตนเป5นข#าราชการท่ีดี๒๕๘ เรื่องนี้เป5น
เรื่องดีท่ีต#องให#ความสําคัญเพราะคนท่ีปฏิบัติหน#าท่ีใกล#ชิดกับผู#พิการโดยตรงต#องมีความโอบอ#อมอารี
มีความเมตตา รับฟ.งป.ญหาของประชาชน พูดจายิ้มแย#มแจ�มใส ช�วยเหลือประชาชนอย�างเต็ม
ความสามารถ ไม�เลือกปฏิบัติ และวางตนให#อยู�ในความพอเพียง๒๕๙ นอกจากองค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ินแล#ว หน�วยงานอ่ืนก็ควรยึดหลักขององค!กรสุขภาวะของสํานักงานสร#างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และกรมสุขภาพจิต ปรับปรุงใช#กับหลัก จิตตะ มานะ ปSยะวาจา และเมตตา อัตถจริยา และความ
เอ้ือเฟ��อต�อมนุษย!โลกด#วยกัน๒๖๐ 
 การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 
 หลักการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีถูกตราข้ึนเป5นพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให#หน�วยงาน
ราชการหรือหน�วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติอยู�แล#ว แน�นอนหากปฏิบัติได#จริงจนครบท้ัง ๖ ด#านตามท่ี
ทําการวิจัยจะยิ่งทําให#องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินนั้น ๆ ได#รับการยอมรับจากประชาชนท่ัวไป๒๖๑ 
ด#วยอย�างยิ่งถ#าองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินสามารถปฏิบัติได#จริงท้ังเรืองการเคารพกติกา ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข#อบังคับ หรือพูดง�าย ๆ คือทําตามกฎหมาย มีเมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน หยัดม่ันในความโปร�งใส 
ตรวจสอบได# เปSดโอกาสให#ประชาชนเข#ามามีส�วนร�วม เจ#าหน#าท่ีทุกคนมีความรับผิดชอบ และสุดท#าย
องค!กรท่ีปฏิบัติงานก็จะเกิดความคุ#มค�า ท้ังหมดท่ีว�ามาเป5นองค!กรท่ีทุกคนอยากจะเห็นแต�จะปฏิบัติได#
ดีแค�ไหน อันนั้นก็คงต#องข้ึนอยู�กับอีกหลาย ๆ ป.จจัยเช�นกัน๒๖๒ ถือเป5นเรื่องท่ีดีท่ีหน�วยงานภาครัฐทุก
คนต#องปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนท่ีหน�วยงานกําหนดข้ึน เพ่ือเป5นแนวทางในการบริหาร เป5น
สาระสําคัญ แต�ก็ควรยืดหยุ�นบ#างเป5นบางกรณี ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือความโปร�งใสตรวจสอบได# 
                                           
 ๒๕๖สนทนากลุ�มเฉพาะ นายภาวี ศิโรดม, ประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสบ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๕๗สนทนากลุ�มเฉพาะ อาจารย! ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย!ประภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๕๘สนทนากลุ�มเฉพาะ อาจารย! ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารย!ประภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๕๙สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.ภูริภัทร ห#วยหงส!ทอง, นักวิชาการอิสระ, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๖๐สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.ธงชัย คล#ายแสง, นักวิชาการอิสระ, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๖๑สนทนากลุ�มเฉพาะ นายภาวี ศิโรดม, ประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลบางกระสบ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๖๒สนทนากลุ�มเฉพาะ ร.ท. เทิดศักดิ์ อ#นชัยยะ, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 



 

๑๖๘ 

ถ#าองค!กรไหนไม�มีความโปร�งใส ตรวจสอบไม�ได#เรื่องอ่ืนก็คงไม�เกิดตามมาเช�นกัน ดังนั้นผ�ายประชาชน
เองก็ต#องเข#าไปมีส�วนในการร�วมตรวจสอบด#วยเพ่ือให#การบริหารจัดการองค!กรท่ีดีนั้นมันดีจริง ๆ 
ไม�ใช�แค�การเขียนข้ึนเพ่ือความสวยหรู๒๖๓ 
 ป จจัยการบริหาร 
 สําหรับประเด็นการวางแผน อันนี้เป5นเรื่องสําคัญสําหรับทุกองค!กร จะต#องมีการวาง
แผนการดําเนินงาน มีการติตดตามงานตามแผน/การใช#งบประมาณ, จํานวนบุคลากร, ตัวชี้วัดด#าน
ต�าง ๆ มีรายงานความก#าวหน#าและประเมินความสําเร็จของแผนการดําเนินงานด#วย๒๖๔

 เห็นด#วยท่ี
ต#องใช#ป.จจัยในการบริหารอันนี้เป5นกระบวนการซ่ึงต#องสอดคล#องกัน โดยมีการวางระบบการ
ดําเนินงาน บริหารจัดการเป5นระบบตามแผนการดําเนินการ มีการบังคับบัญชาการเป5นระดับให#
เหมือนบุคคลท่ัวไป ดําเนินงาน ประสานงานในการทํางานงานตลอดเวลาให#งานสําเร็จลุล�วง และมี
การควบคุมควรมีการดําเนินการเป5นข้ันตอนจึงจะทําการควบคุมได#เป5นอย�างดี๒๖๕ ถ#ากระบวนการ
บริหารมีความชัดเจน เด็ดขาด สามารถปฏิบัติได#จริงการจัดสวัสดิการสําหรับผู#พิการก็คงจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาแน�นอน๒๖๖

 

 จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ การสัมภาษณ! และการสนทนากลุ�มผู#วิจัยสรุปองค!ความรู#ท่ีได#
จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ดังนี้ 
 

๔.๓ องค�ความรู�  
 ๔.๓.๑ องค�ความรู�ท่ีได�รับจากการวิจัย 
 การวิจัยเก่ียวกับ “การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน” ในครั้งนี้ผู#วิจัยได#ได#ศึกษาการจัดสวัสดิการสําหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายเป5นเบ้ืองต#น นอกจากนั้นยังได#นําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข#ามาบูรณาการกับศาสตร!ตะวันตกเพ่ือให#เห็นถึงแนวการบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายด#วย โดยพบว�าป.จจัยด#านการปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ป.จจัยด#านการบริหารจัดการองค!กรท่ีดี และป.จจัยด#านการบริหาร เป5นป.จจัยท่ีมี
อิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน องค!ความรู#ท่ีได#จากการวิจัยครั้งนี้คือ 
 ๑) การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ การ

                                           
 ๒๖๓สนทนากลุ�มเฉพาะ นายกมล นระทีทาน, อุปนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ, ๗ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๖๔สนทนากลุ�มเฉพาะ อาจารย! ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย!ประภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๖๕สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.ภูริภัทร ห#วยหงส!ทอง, นักวิชาการอิสระ, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 
 ๒๖๖สนทนากลุ�มเฉพาะ อาจารย! ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารย!ประภาควิชารัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๓. 



 

๑๖๙ 

วางตนพอดี การสงเคราะห!ประชาชน การโอบอ#อมอารี และวจีไพเราะส�งผลโดยตรงต�อการบริหาร
จัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยมี
รายละเอียดแต�ละด#านดังนี้ 
  ๑.๑) วางตนพอดี ประกอบด#วย มีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การกระทํา และการ
แสดงออก ยืนอยู�บนความจริงและความถูกต#อง และเป5นแบบอย�างท่ีดีให#คนอ่ืนได# ตรงไปตรงมา ไม�มี
นอกไม�มีในและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีความสมํ่าเสมอ วางตัวเป5นกลาง ไม�เลือกท่ีรักมักท่ี
ชัง ให#บริการทุกคนเท�าเทียมกัน ไม�ลําเอียง ไม�ก�อให#เกิดความวุ�นวายในด#านผลประโยชน! 
  ๑.๒) สงเคราะห!ประชาชน ประกอบด#วย มีจิตอาสา เพ่ือช�วยเหลือผู#มาติดต�อ
ราชการและคนอ่ืน ๆ ได#ตลอดเวลา ให#ความช�วยเหลือผู#พิการและเพ่ือนร�วมงานด#วยความเป5น
กัลยาณมิตร ให#ความอนุเคราะห!แก�ผู#พิการด#วยความเต็มใจ ให#ความรู# แนะนํา ให#วิชาอาชีพ สร#าง
ความเชื่อถือแก�เขา และให#การศึกษาช�วยเหลือในบางกรณี ต้ังศูนย!ช�วยเหลือหรือสายด�วน เพ่ือ
ช�วยเหลือคนพิการโดยตรง 
  ๑.๓) ความโอบอ#อมอารี ประกอบด#วย ร�วมมือในกิจกรรมการช�วยเหลือคนพิการ
อย�างเต็มท่ี อํานวยความสะดวกด#านวัสดุสิ่งของแก�ผู#มาติดต�อราชการและแก�เพ่ือนร�วมงาน ยินดีให#
ความช�วยเหลือทันทีหากผู#มาติดต�อราชการเดือดร#อน ยิ้มแย#มดูเป5นมิตร และสามารถปรึกษา ให#
คําแนะนําแนวทางให#กับคนพิการได# จัดหาอุปกรณ! เช�น รถวิลเชร!สําหรับคนพิการในสํานักงาน 
จัดบริการรถรับส�งคนพิการ 
  ๑.๔) วจีไพเราะ ประกอบด#วย พูดเพ่ือให#เกิดความเข#าใจอันดีต�อผู#มาติดต�องานและ
เพ่ือนร�วมงาน เป5นกันเองกับทุกคน โดยไม�ถือตัว หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต�อผู#อ่ืนพูดคุยกับ
ประชาชนด#วยเสียงท่ีอ�อนหวาน มีคําลงท#ายด#วย คะ, ค�ะ, ครับ พูดจาดีกับคนพิการ ยิ้มแย#มแจ�มใส 
เต็มใจให#บริการ 
 ๒) การบริหารจัดการองค!กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ 
ประกอบด#วยความคุ#มค�า เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน เคารพและปฏิบัติตามกติกา ยืนหยัดความโปร�งใส เน#น
ความรับผิดชอบ และเต็มใจมีส�วนร�วมส�งผลโดยตรงต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยมีรายละเอียดแต�ละด#านดังนี้ 
  ๒.๑) ประกอบด#วยความคุ#มค�า ประกอบด#วย ให#บริการด#วยมาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว เพ่ือให#เกิดความคุ#มค�า จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาประชาชนครอบคลุมทุกด#าน ใช#
ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ#มค�าและเกิดประโยชน!สูงสุดแก�ประชาชน ส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให#ดี
ข้ึน ท้ังท่ีพักอาศัย ให#สะอาด สะดวก ถูกสุขอนามัย บริการท่ีครบถ#วนและตอบสนองความต#องการ
ของผู#พิการอย�างทันท�วงที 
  ๒.๒) เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน ประกอบด#วย ปฏิบัติงานท่ีได#รับมอบหมายอย�างเต็ม
ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน!ของทางราชการและประชาชนเป5นหลัก ตอบสนองความต#องการ
ของประชาชน เช�น การอํานวยความสะดวก ปฏิบัติงานด#วยความสุจริต ไม�มีเรื่องร#องเรียน ให#การ
ดูแลผู#พิการเป5นพิเศษ เช�น การดําเนินการให#ก�อนคนปกติ ช�วยเหลือเพ่ือมนุษย! โดยไม�หวังสิ่งตอบ
แทน 



 

๑๗๐ 

  ๒.๓) เคารพและปฏิบัติตามกติกา ประกอบด#วย ยึดหลักความเสมอภาคในการ
ให#บริการ ปฏิบัติงานเป5นไปตามเจตนารมณ!ของกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถือ
อํานาจตามกฎหมาย ไม�จอดรถในท่ีห#ามจอดรถคนพิการ ไม�เข#าห#องน้ําคนพิการ ไม�ใช#ของท่ีเป5นของ
คนพิการ ใช#หลัก หิริ = ความละอายต�อการทําบาป และโอตัปปะ = ความเกรงกลัวต�อการทําบาปเข#า
มาเป5นค�านิยมในการทํางาน 
  ๒.๔) ยืนหยัดความโปร�งใส ประกอบด#วย ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข#อมูลข�าวสารและมี
ระบบให#ประชาชนเข#าถึงและรับรู#ข#อมูลข�าวสารได# มีการดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ!ข#อมูล
ข�าวสาร ด#วยวิธีการและรูปแบบต�าง ๆ ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม
ขององค!กรท�านได# มีวิธีการท่ีชัดเจน หากทําสิ่งไหนต#องมีการประชุมชี้แจ#ง มีการประชาสัมพันธ!ให#
ท่ัวถึง ขจัดป.ญหาการปฏิบัติงานท่ีไม�ชอบต�อกฎหมาย ขจัดการทุจริต รณรงค!/สร#างจิตสํานึก/ไม�
คอรัปชั่น 
  ๒.๕) เน#นความรับผิดชอบ ประกอบด#วย กําหนดเปUาหมายและวัตถุประสงค!ของการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ร�วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให#เป5นไปตามเปUาหมายและวัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว# 
กระตือรือร#นในการแก#ไขป.ญหาของประชาชน มีความรับผิดชอบต�องานท่ีทํา ไม�ปล�อยปะละเลย
ทํางานโดยสุจริต และซ้ือสัตย!โดยยึดหลักของพระบรมราโชวาทรัชกาลท่ี ๙ ออกตรวจเยี่ยมคนพิการ
ในชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ 
  ๒.๖) เต็มใจมีส�วนร�วม ประกอบด#วย มีกิจกรรมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนเป5นส�วนสําคัญ เปSดรับฟ.งความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือนํามาใช#ในการบริหารงาน 
นําความคิดเห็นท่ีรับฟ.ง มาใช#ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน จัดให#มีการอบรม ทํา
กิจกรรม ระหว�างประชาชนกับหน�วยงานท#องถ่ิน เปSดโอกาสให#คนพิการมีส�วนร�มแสดงความคิดเห็น 
ในสิทธิท่ีพึงจะได#รับ 
  ๓) ป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ 
ประกอบด#วย การประสานงาน การบังคับบัญชาสั่งการ การจัดองค!การ การควบคุม และการวางแผน 
ส�งผลโดยตรงต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยมีรายละเอียดแต�ละด#านดังนี้ 
  ๓.๑) การประสานงาน ประกอบด#วย มีการสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลงล�างและ
ล�างข้ึนบน ส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ!ระหว�างสายงานในองค!กร สร#างความสัมพันธ!กับหน�วยงาน
ภายนอกอยู�เสมอ จัดให#มีเจ#าหน#าท่ี ทํางานหน#าท่ีประสานงานกับหน�วยงานด#านสวัสดิการสําหรับคน
พิการระดับจังหวัดโดยตรง จัดทําฐานข#อมูลคนพิการ, หน�วยบริการ, ข#อมูลในการประสานงานต#องมี
ความพร#อมและชัดเจน 
  ๓.๒) การบังคับบัญชาสั่งการ ประกอบด#วย ผู#บังคับบัญชาในองค!กรให#คําแนะนําใน
การปฏิบัติงานผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ เปSดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมีส�วนร�วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรงกับ
หน#าท่ีความรับผิดชอบ หัวหน#ามอบหมายงานให#ผู#ใต#บังคับบัญชาทําพร#อมท้ังแนะนําวิธีการปฏิบัติ 
เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค! ผู#นําท#องถ่ินควรมีการติดตาม กํากับการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับคนพิการ 



 

๑๗๑ 

๑. ความโอบอ�อมอารี 
๑) ร�วมมือในกิจกรรมการช�วยเหลือคนพิการอย�างเต็มท่ี  
๒) อํานวยความสะดวกด#านวัสดุส่ิงของแก�ผู#มาติดต�อ
ราชการและแก�เพื่อนร�วมงาน 
๓) ยินดีให#ความช�วยเหลือทันทีหากผู#มาติดต�อราชการ
เดือดร#อน 
๔) ยิ้มแย#ม ดูเป5นมิตร และสามารถปรึกษา ให#คําแนะนํา
แนวทางให#กับคนพกิารได# 
๕) มีจิตอาสา เช�นมีรถวิลเชร!สําหรับคนพิการใน
สํานักงาน จัดบริการรถรับส�งคนพิการ  

๒. วจีไพเราะ 
๑) พูดเพื่อให#เกิดความเข#าใจอันดีต�อผู#มาติดต�องาน
และเพื่อนร�วมงาน  
๒) เป5นกันเองกับทุกคน โดยไม�ถือตัว  
๓) หลีกเล่ียงคําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต�อผู#อื่น 
๔) พูดคุยกับประชาชนด#วยเสียงท่ีอ�อนหวาน มีคํา
ลงท#ายด#วย คะ, ค�ะ, ครับ  
๕) พูดจาดีกับคนพิการ ยิ้มแย#มแจ�มใส เต็มใจ
ให#บริการ 

๔. วางตนพอดี 
๑) มีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การกระทํา และการ
แสดงออก  
๒) ยืนอยู�บนความจริงและความถูกต#อง และเป5น
แบบอย�างท่ีดีให#คนอื่นได#  
๓) ตรงไปตรงมา ไม�มีนอกไม�มีในและมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน 
๔) มีความสมํ่าเสมอ วางตัวเป5นกลาง ไม�เลือกท่ีรักมักท่ี
ชัง ให#บริการทุกคนเท�าเทียมกัน 
๕) วางตัวเป5นกลาง ไม�ลําเอียง ไม�ก�อให#เกิดความ
วุ�นวายในด#านผลประโยชน! 

๓. สงเคราะห�ประชาชน 
๑) จิตอาสา เพื่อช�วยเหลือผู#มาติดต�อราชการและคน
อื่น ๆ ได#ตลอดเวลา  
๒) ให#ความช�วยเหลือผู#พิการและเพื่อนร�วมงาน
ด#วยความเป5นกัลยาณมิตร  
๓) ให#ความอนุเคราะห!แก�ผู#พิการด#วยความเต็มใจ 
๔) ให#ความรู# แนะนํา ให#วิชาอาชีพ สร#างความเช่ือถือ
แก�เขา และให#การศึกษาช�วยเหลือในบางกรณี 
๕) ต้ังศูนย!ช�วยเหลือหรือสายด�วน เพือ่ช�วยเหลือ
คนพิการโดยตรง 

  ๓.๓) การจัดองค!การ ประกอบด#วย จัดโครงสร#างเป5นไปตามอํานาจหน#าท่ีและ
สอดคล#องกับนโยบายของผู#บริหาร ผู#บริหารมีการมอบหมายอํานาจหน#าท่ีในการตัดสินใจให#แก�
ผู#บริหารระดับรองลงมาด#วย จัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสมกับงานและตําแหน�งท่ีได#รับมอบหมายเป5น
ป.จจุบัน แบ�งเป5นสัดส�วนอย�างชัดเจน แบ�งงานกันอย�างชัดเจน เพ่ือการบริหารจัดการองค!กรท่ีดี 
จัดการศูนย!คนพิการ กําหนดภาระงานเละการจัดระบบความสัมพันธ!ระหว�างหน�วยงาน 
  ๓.๔) การควบคุม ประกอบด#วย การออกกฎ ระเบียบ ข#อบังคับเพ่ือใช#ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนดไว# นํามาตรการหรือข#อบังคับมาปฏิบัติ พร#อมมีบทลงโทษ
กรณีไม�ปฏิบัติตาม ทําข#อตกลงการปฏิบัติหน#าท่ีระหว�างผู#ปฏิบัติงานกับผู#บริหารในทุก ๆ วาระ เพ่ิม
เจ#าหน#าท่ีท่ีมีความรู#ในงานสวัสดิการสําหรับคนพิการ ติดตาม ควบคุมการทํางานของผู#ใต#บังคับบัญชา
อย�างเข#มงวดเพ่ือให#การทํางานเก่ียวกับคนพิการ 
  ๓.๕) การวางแผน ประกอบด#วย นําผลการวิเคราะห!สภาพแวดล#อมมากําหนดกล
ยุทธ!ในการพัฒนาหน�วยงาน มอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนให#แก�
เจ#าหน#าท่ี แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค! เปUาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ และ
ระยะเวลาดําเนินงานไว#ชัดเจนวางแผนว�าจะทําอะไร กับกลุ�มเปUาหมายใด สถานท่ีใด วันไหน และ
เวลาใดด#วย แผนท่ีมีตัวชี้วัด มีรายงานความก#าวหน#าและประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงาน และ
สรุปเป5นรูปแบบตามตัวแปรแต�ละตัวได#ดังนี้ 
 ๑) รูปแบบการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จากการศึกษาสามารถสังเคราะห!ได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๒๕ รูปแบบการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

การปฏิบัตติาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ 



 

๑๗๒ 

การบริหารจัดการองค!กรที่ดี 

 ๒) รูปแบบการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีจากการศึกษาสามารถสังเคราะห!ได#ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๒๖ รูปแบบการบริหารจัดการองค!กรท่ีดี   
 
 
 
 

๑. เคารพและปฏบิัตติามกติกา 
๑) หลักความเสมอภาคในการให#บริการ  
๒) ปฏิบัติงานเป5นไปตามเจตนารมณ!ของกฎหมาย  
๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถืออํานาจ
ตามกฎหมาย 
๔) ไม�จอดรถในท่ีห#ามจอดรถคนพิการ ไม�เข#าห#องนํ้า
คนพิการ ไม�ใช#ของท่ีเป5นของคนพิการ 
๕) ใช#หลัก หิริ = ความละอายต�อการทําบาป และ
โอตัปปะ = ความเกรงกลัวต�อการทําบาปเข#ามาเป5น
ค�านิยมในการทํางาน 

๒. เมตตาธรรมต%อผู�อ่ืน 
๑) ปฏิบัติงานท่ีได#รับมอบหมายอย�างเต็ม
ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน!ของทางราชการ
และประชาชนเป5นหลัก  
๒) ตอบสนองความต#องการของประชาชน เช�น การ
อํานวยความสะดวก 
๓) ปฏิบัติงานด#วยความสุจริต ไม�มีเร่ืองร#องเรียน  
๔) ให#การดูแลผู#พกิารเป5นพิเศษ เช�น การดําเนินการ
ให#ก�อนคนปกติ 
๕) ช�วยเหลือเพื่อมนุษย! โดยไม�หวังส่ิงตอบแทน 

๓. ยืนหยัดความโปร%งใส 
๑) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข#อมูลข�าวสารและมีระบบให#
ประชาชนเข#าถึงและรับรู#ข#อมูลข�าวสารได#  
๒) มีการดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ!ข#อมูล
ข�าวสาร ด#วยวิธีการและรูปแบบต�าง ๆ  
๓) ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรมขององค!กรท�านได#  
๔) มีวิธกีารท่ีชัดเจน หากทําส่ิงไหนต#องมีการประชุม
ช้ีแจ#ง มีการประชาสัมพันธ!ให#ทั่วถึง 
๕) ขจัดป.ญหาการปฏิบัติงานท่ีไม�ชอบต�อกฎหมาย 
ขจัดการทุจริต รณรงค!/สร#างจิตสํานึก/ไม�คอรัปช่ัน 

๔. เตม็ใจมีส%วนร%วม 
๑) มีกิจกรรมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชน
เป5นส�วนสําคัญ  
๒) เปSดรับฟ.งความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพื่อ
นํามาใช#ในการบริหารงาน  
๓) นําความคิดเห็นท่ีรับฟ.ง มาใช#ในการตัดสินใจหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
๔) จัดให#มีการอบรม ทํากิจกรรม ระหว�างประชาชน
กับหน�วยงานท#องถิ่น 
๕) เปSดโอกาสให#คนพิการ มีส�วนร�มแสดงความ
คิดเห็น ในสิทธิที่พึงจะได#รับ 

๕. เน�นความรับผิดชอบ 
๑) กําหนดเปUาหมายและวัตถุประสงค!ของการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
๒) ร�วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให#เป5นไปตามเปUาหมาย
และวัตถุประสงค!ที่กําหนดไว#  
๓) กระตือรือร#นในการแก#ไขป.ญหาของประชาชน  
๔) มีความรับผิดชอบต�องานท่ีทํา ไม�ปล�อยปะละเลย 
๕) ทํางานโดยสุจริต และซ้ือสัตย!โดยยึดหลักของพระ
บรมราโชวาทรัชกาลท่ี ๙ 
๖. ออกตรวจเยี่ยมคนพกิารในชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ 

๖. ประกอบด�วยความคุ�มค%า 
๑) ให#บริการด#วยมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เพื่อให#
เกิดความคุ#มค�า  
๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประชาชน
ครอบคลุมทุกด#าน  
๓) ใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ#มค�า และเกิดประโยชน!
สูงสุดแก�ประชาชน  
๔) ส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให#ดีขึ้น ท้ังท่ีพัก
อาศัย ให#สะอาด สะดวก ถกูสุขอนามัย 
๕) บริการท่ีครบถ#วน และตอบสนองความต#องการ
ของผู#พิการอย�างทันท�วงที 



    
๑๗๓ 

  
 
 

๑. การวางแผน 
๑) นําผลการวิเคราะห!สภาพแวดล#อมมากําหนดกลยุทธ!ใน
การพัฒนาหน�วยงาน  
๒) มอบหมายหน#าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตาม
แผนให#แก�เจ#าหน#าที่  
๓) แผนที่จัดทํามีการกาํหนดวัตถปุระสงค! เปUาหมาย วธิีการ
ดําเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงานไว#ชัดเจน 
๔) วางแผนว�าจะทําอะไร กับกลุ�มเปUาหมายใด สถานที่ใด 
วันไหน และเวลาใดด#วย 
๕) แผนที่มีตัวชี้วัด มีรายงานความก#าวหน#าและประเมิน
ความสําเร็จของแผนดําเนินงาน 

๒. การจัดองค�การ 
๒) จัดโครงสร#างเป5นไปตามอํานาจหน#าที่และสอดคล#อง
กับนโยบายของผู#บริหาร  
๒) ผู#บริหารมีการมอบหมายอํานาจหน#าที่ในการ
ตัดสินใจให#แก�ผู#บริหารระดับรองลงมาด#วย  
๓) จัดเจ#าหน#าที่ให#เหมาะสมกับงานและตําแหน�งที่
ได#รับมอบหมายเป5นป.จจุบัน  
๔) แบ�งเป5นสัดส�วนอย�างชัดเจน แบ�งงานกันอย�าง
ชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการองค!กรที่ดี  
๕) จัดการศูนย!คนพกิาร กําหนดภาระงานเละการ
จัดระบบความสัมพันธ!ระหว�างหน�วยงาน 

๓. การบังคับบญัชาสั่งการ 
๑) ผู#บังคับบัญชาในองค!กรให#คําแนะนําในการปฏิบัติงานผู#ใต#บังคับบัญชา
อย�างสม่ําเสมอ  
๒) เปSดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน  
๓) มีการมอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรงกับหน#าที่ความ
รับผิดชอบ  
๔) หัวหน#ามอบหมายงานให#ผู#ใต#บังคับบัญชาทําพร#อมทั้งแนะนําวธิีการ
ปฏิบัติ เพื่อให#บรรลุวัตถุประสงค! 
๕) ผู#นําท#องถิ่นควรมีการติดตาม กาํกับการดําเนินงานที่เกี่ยวกับคนพกิาร 

๔. การประสานงาน 
๑) มีการสื่อสารแบบสองทางทั้งบนลงล�าง และล�าง 
ขึ้นบน  
๒) ส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ!ระหว�างสายงานในองค!กร  
๓) สร#างความสัมพันธ!กับหน�วยงานภายนอกอยู�เสมอ  
๔) จัดให#มีเจ#าหน#าที่ ทํางานหน#าที่ประสานงานกับหน�วยงานด#าน
สวัสดิการสําหรับคนพกิารระดับจังหวัดโดยตรง 
๕) จัดทําฐานข#อมูลคนพิการ, หน�วยบริการ, ข#อมูลในการ
ประสานงานต#องมีความพร#อมและชัดเจน 

๕. การควบคุม 
๑) การออกกฎ ระเบยีบ ข#อบังคับเพื่อใช#ในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มเติมจากที่กฎหมายกาํหนดไว# 
๒) นํามาตรการ หรือข#อบังคับมาปฏิบัติ พร#อมมี
บทลงโทษกรณีไม�ปฏิบัติตาม  
๓) ทําข#อตกลงการปฏบิัติหน#าที่ระหว�างผู#ปฏิบัติงาน
กับผู#บริหารในทุก ๆ วาระ  
๔) เพิ่มเจ#าหน#าที่ที่มีความรู#ในงานสวัสดิการสําหรับ
คนพิการ 
๕) ติดตาม ควบคุมการทํางานของผู#ใต#บังคับบัญชา
อย�างเข#มงวด เพื่อให#การทํางานเกี่ยวกับคนพิการ
บรรลุผล 

ป.จจัยการบริหาร 

๓) รูปแบบป.จจัยการบริหารจากการศึกษาสามารถสังเคราะห!ได#ดังนี้ 

แผนภาพที่ ๔.๒๗ รูปแบบป.จจัยการบริหาร 
 



    
๑๗๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๗ แสดงองค!ประกอบของภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู#บริหารการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๘ การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ 

 

สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร%างกาย 
 

๑. สวัสดิการเบี้ยคนพิการ  : ๑) มีการประชาสัมพันธ! วัน เวลา ให#ผู#ที่ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ
ตามกําหนด ๒) มีการประชาสัมพันธ!ให#คนพิการลงทะเบียนและทําบัตรประจําตัวคนพิการทุกปE ๓) มี
การจ�ายสวัสดิการเบี้ยความพิการให#แก�คนพิการเดือนละ ๘๐๐ บาท ต�อคน  
ข�อเสนอแนะ : ควรปรับปรุงให#เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในป.จจุบัน เป5น ๑,๐๐๐ บาท และได#รับ
อย�างทั่วถึง เน#นคนยากจนก�อน 

๒. การแพทย�และสุขภาพ : ๑) มีการให#ความรู#เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย!และค�าใช#จ�ายในการ
รักษาพยาบาลแก�คนพิการ ๒) มีการส�งเสริมค�าใช#จ�ายอุปกรณ!เครื่องช�วยความพิการ ๓) ช�วยส�งเสริม
พัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร�างกาย จิตใจ อารมณ! สังคม พฤติกรรม สติป.ญญา และการเรียนรู#  
ข�อเสนอแนะ : ปรับปรุงโรงพยาบาลใหญ� ๆ ที่ออกนอกระบบเช�น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬา
ฯลฯ ให#มีสวัสดิการรักษาฟรีสําหรับผู#พิการเช�นเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐบาลอื่น และการดูแล ค�า
รักษาพยาบาลยังไม�ได#รับจากภาครัฐอย�างสมควร 

๓. การศึกษา : ๑) ดูแลส�งเสริมการศึกษาตามกฎหมายว�าด#วยการศึกษาแห�งชาติแก�คนพิการ            
๒) ส�งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือการศึกษานอกระบบแก�คนพิการ  
๓) ส�งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช�วยเหลืออื่นทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ข�อเสนอแนะ : ควรส�งเสริมให#สถาบันการศึกษารับผู#พิการเข#าไปศึกษาร�วมกับคนปกติ และเพิ่มสถาน
การศึกษาพิเศษ เช�น โรงเรียนคนตาบอด โรงเรียนคนใบ# โรงเรียนออทิสติก ให#มีทุกจังหวัดทั่วประเทศ  

๔. การปรับสภาพที่อยู%อาศัย : ๑) สํารวจและช�วยปรับสภาพที่อยู�อาศัยโดยเฉพาะราวจับและพื้นผิว
ทางเดิน ๒) สํารวจและช�วยปรับสภาพที่อยู�อาศัยตามความเหมาะสมตามลักษณะของผู#พิการ ๓) ช�วย
ปรับสภาพแวดล#อมที่อยู�อาศัยของผู#พิการโดยเฉพาะการปรับปรุงห#องน้ํา  
ข�อเสนอแนะ : ปรับสภาพที่อยู�อาศัยให#ตรงกับความต#องการของผู#พกิาร และภาครัฐควรให#ความสนใจ
มากขึ้น โดยเฉพาะงบประมาณและการเบิกจ�ายที่รวดเร็ว 

๕. การจัดให�มีสิ่งอํานวยความสะดวก : ๑) จัดสร#างสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให#คนพิการเข#าถึงและ
ใช#ประโยชน!ได#จริง ๒) มีกฎ ระเบียบให#หน�วยงานเอกชนต#องสร#างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู#พิการ  
๓) คุ#มครองสิทธิคนพิการและให#เข#ามามีส�วนร�วมทางสังคมสําหรับคนพิการ  
ข�อเสนอแนะ : ควรปรับให#มีความเหมาะสมด#วย เช�นทางเดินไม�ควรมีความลาดชันจนเกินไป  

๖. การลดหย%อนค%าโดยสารขนส%งสาธารณะสําหรับคนพิการ : ๑) คนพิการทุกคนได#รับการยกเว#นค�า
โดยสารรถไฟฟUา BTS และไฟฟUาใต#ดินทุกสถานี และอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด ๒) มีการรณรงค!และ
ประชาสัมพันธ!ให#องค!กรด#านการขนส�งปฏิบัติต�อผู#พิการอย�างเป5นธรรม ๓) เข#าไปกํากับดูแลอย�างใกล#
ชัดเกี่ยวกับการเก็บอัตราค�าโดยสารสําหรับผู#พิการ 
ข�อเสนอแนะ : ควรทําเป5นนโยบายของรัฐสวัสดิการ จะได#มีประกาศระเบียบเหมือนกันป.จจุบันบาง
บริษัทลดหย�อน บางบริษัทเก็บปกติ ยังไม�ชัดเจน 

๗. การมีงานทํา : ๑) มีการเข#าไปสํารวจสถานประกอบ การหรือหน�วยงานของรัฐ ให#มีการจ#างงานคน
พิการทุกแห�ง ๒) มีการส�งเสริมอาชีพให#แก�คนพิการ ๓) ส�งเสริมให#ภาคเอกชนรับผู#พิการเข#าไปทํางาน
ตามอัตราส�วน ๑๐๐ คนต�อผู#พิการ ๑ คน  
ข�อเสนอแนะ : ควรมีการประชาสัมพันธ!และออกฝXกอาชีพไปตามหน�วยงานหรือหมู�บ#านให#อย�างทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น และบางแห�งก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 

๘. บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ : ๑) เปSดโอกาสให#คนพิการสามารถขอรับบริการกู#ยืม
เงินประกอบอาชีพ ๒) ไม�คิดดอกเบี้ยเงินกู#ยืมสําหรับการประกอบอาชีพของผู#พิการ ๓) เปSดโอกาสให#
ผู#ดูแลคนพิการสามารถขอรับบริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพ  
ข�อเสนอแนะ : จะเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให#มากขึ้น ควรจะขยายเพิ่มวงเงินกู#ในการ
ประกอบกิจการแก�คนพิการ 

๔. รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายจากการศึกษาสามารถสังเคราะห!ได#ดังนี้ 
 



 

๑๗๘ 

    
๑๗๕

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๙ รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถิ่น 
 

สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร%างกาย 
๑. สวัสดิการเบี้ยคนพิการ 
๒. การแพทย!และสุขภาพ 

๓. การศึกษา 
๔. การปรับสภาพที่อยู�อาศัย 

๕. การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
๖. การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับคนพิการ 

๗. การมีงานทํา 
๘. บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๑. โอบอ#อมอารี 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๒. วจีไพเราะ 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๓. สงเคราะห!ประชาชน 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๔. วางตนพอดี 

 

การบริหารจัดการองค�กรที่ดี  
๑. เคารพและปฏิบัติตามกติกา  
๒. เมตตาธรรมต�อผู#อื่น  
๓. ยืนหยัดความโปร�งใส  
๔. เต็มใจมีส�วนร�วม  
๕. เน#นความรับผิดชอบ  
๖. ประกอบด#วยความคุ#มค�า 

ป จจัยการบริหาร  
๑. การวางแผน  
๒. การจัดองค!การ  
๓. การบังคับบัญชาสั่งการ  
๔. การประสานงาน  
๕. การควบคุม 

รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถิ่น 



 

๑๗๖ 

  ๔.๓.๒ องค�ความรู�ท่ีได�สังเคราะห�จากงานวิจัย 
 จากองค!ความรู#ท่ีได#สามารถเขียนเป5นผังมโนทัศน!การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินได#ดังนี้ 

หลักสังคหวัตถุ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวหรือทางร%างกาย 
๑. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ  
๒. การแพทย!และสุขภาพ 
๓. การศึกษา 
๔. การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย 
๕. การจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
๖. การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�ง
สาธารณะสําหรับคนพิการ 
๗. การมีงานทํา 
๘. บริการกู#ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับ
คนพิการ 

ป จจัยการบริหาร  

 

โอบอ#อมอารี 
(ทาน) 

 

วจีไพเราะ 
 (ปSยวาจา) 

สงเคราะห�
ประชาชน 
 (อัตถจริยา)  

วางตนพอดี 
 (สมานัตตตา) 

การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

๑. เคารพและปฏิบัติตามกติกา  

๒. เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน  
 
๓. ยืนหยัดความโปร�งใส  
 
๔. เต็มใจมีส�วนร�วม  
 
๕. เน#นความรับผิดชอบ  
 
๖. ประกอบด#วยความคุ#มค�า 
 

๑. วางแผนดี  

๒. มีโครงสร#าง  

๓. สั่งการชัดเจน 

๔. เน#นประสานงาน  

๕. มีการควบคุม  

แผนภาพท่ี ๔.๓๐ ผังมโนทัศน!การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 

 



   

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ  
 

 ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน” มีวัตถุประสงค!คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ๒) เพ่ือ
ศึกษาป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน การ
วิจัยในครั้งนี้เป5นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การดําเนินการแบ�งเป5น ๒ ระยะ 
ระยะท่ี ๑ เป5นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจ ระยะท่ี 
๒ เป5นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาภาคสนามด#วยวิธีการสัมภาษณ!เชิงลึก 
(In-dept Interview) เพ่ือยืนยันรูปแบบหลังจากการวิเคราะห!ข#อมูลเชิงปริมาณ     
 ระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู#วิจัยได#เก็บรวบรวมข#อมูล
จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน ๓๔๒ ตัวอย�างซึ่งเป5นขนาดที่เหมาะสมในการศึกษาการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน แนว
ทางการสํารวจผู#วิจัยได#พัฒนาเครื่องมือข้ึนเองโดยแบ�งแบบสอบถามออกเป5น ๕ ส�วน ประกอบด#วย 
๑) แบบสอบถามเก่ียวกับป.จจัยส�วนบุคคล ๒) แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
๓) แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการองค!กรท่ีดี ๔) แบบสอบถามเก่ียวกับป.จจัยการบริหาร ๕) 
แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกาย ผลการทดสอบคํานวณหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
โดยใช#สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ได#ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ .๙๗๓ ผู#วิจัยดําเนินการรวบรวม
ข#อมูลด#วยตนเอง ท้ังการรวบรวมข#อมูลด#วยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู#วิจัยใช#เวลาในการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องประมาณ ๒ เดือน จนได#กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีมีการปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ การบริหารจัดการองค!กรท่ีดี และป.จจัยการบริหารเป5นตัวแปรต#น มีการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายเป5นตัวแปรตาม และดําเนินการ
เก็บรวบรวมข#อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร#างข้ึน ซ่ึงได#แบบสอบถามกลับมาครบ ๓๔๒ ฉบับ สําหรับ
การวิเคราะห!ข#อมูลเป5นการวิเคราะห!ข#อมูลเชิงพรรณนา โดยใช#ค�าความถ่ี ค�าร#อยละ ค�าเฉลี่ย (Χ ) 
ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห!สหสัมพันธ! และการวิเคราะห!การวิเคราะห!การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด#วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
 
 



 

๑๗๘ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ�งเป5น ๒ ส�วนคือ ส�วนท่ี ๑ เป5นการสรุปผลการ
วิเคราะห!ข#อมูลเบ้ืองต#น และส�วนท่ี ๒ เป5นการสรุปผลการวิเคราะห!ข#อมูลตามวัตถุประสงค!ของการ
วิจัย และสามารถสรุปผลการวิจัยได#ดังต�อไปนี้  
 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห ข�อมูลเบ้ืองต�น 
 จากผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป5นเพศหญิง คิดเป5นร#อยละ ๗๑.๕ และ
เพศชาย คิดเป5นร#อยละ ๒๘.๕ ตามลําดับ อันดับแรกมีอายุอยู�ระหว�าง ๓๑-๔๐ ปi คิดเป5นร#อยละ 
๓๔.๒ รองลงมามีอายุระหว�าง ๒๐-๓๐ ปi คิดเป5นร#อยละ ๒๖.๙ ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส คิดเป5น
ร#อยละ ๖๓.๗ รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป5นร#อยละ ๓๒.๗ ส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิดเป5นร#อยละ ๕๕.๓ รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป5นร#อยละ ๔๐.๖ อันดับแรกมีรายได#อยู�ระหว�าง 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป5นร#อยละ ๓๕.๔ รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป5นร#อยละ 
๓๐.๗  
 ข#อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๔๙ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๗๖ เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ย
อันดับแรกได#แก� วจีไพเราะ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ รองลงมาคือ สงเคราะห!ประชาชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๙ ความโอบอ#อมอารี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐ และวางตนพอดี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๕ ตามลําดับ 
 ข#อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๔.๑๗ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๑๓ เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบ
ผลการศึกษาเน#นความรับผิดชอบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๐ รองลงมาคือ เต็มใจมีส�วนร�วม มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๒๖ ยืนหยัดความโปร�งใส มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๒ เคารพและปฏิบัติตามกติกา มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๑๘ เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ ประกอบด#วยความคุ#มค�า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๙๑ ตามลําดับ  
 ข#อมูลเก่ียวกับป.จจัยการบริหารในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ ส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๗๔ เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผล
การศึกษาคือ การบังคับบัญชาสั่งการ และการควบคุม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๕ เท�ากัน รองลงมาคือ 
การวางแผน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๙ การประสานงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ และการจัดองค!การ มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ ตามลําดับ 

 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห ข�อมูลตามวัตถุประสงค ของการวิจัย 
 การเสนอผลการวิเคราะห!ข#อมูลในตอนนี้ ผู#วิจัยนําเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค!การวิจัยเป5น ๓ ด#านคือ ๑) การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ๒) ป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
และ ๓) รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ดังนี้ 
 



 

๑๗๙ 

 ๑) การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร.างกาย
ขององค กรปกครองส.วนท�องถ่ิน 
 จากผลการศึกษา การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พบผลดังนี้  
 การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายใน
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๗๘๖ เม่ือพิจารณา
เป5นรายด#านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ สวัสดิการเบ้ียคนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๗๕ รองลงมาคือ การแพทย!และสุขภาพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�ง
สาธารณะสําหรับคนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ การมีงานทํา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ บริการกู#ยืม
เงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๒ การศึกษา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ และการจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๐ ตามลําดับ 
   ๒) ป/จจัยท่ีส.งผลต.อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือทางร.างกายขององค กรปกครองส.วนท�องถ่ิน      
  จากผลการศึกษาพบว�า การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการ
สวัสดิการคนพิการขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�าการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการ
สวัสดิการคนพิการขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ ได#ร#อยละ ๔๙.๒ และเม่ือ
พิจารณาเป5นรายด#านพบว�า วางตนพอดี สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ ได#ร#อยละ ๓๐.๙ รองลงมาคือสงเคราะห!
ประชาชน สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๔.๙ และโอบอ#อมอารี สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๓.๔ 
ตามลําดับ 
  การบริหารจัดการองค!กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�าการ
บริหารจัดการองค!กรท่ีดีสามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ ได#ร#อยละ ๖๕.๖ และเม่ือพิจารณาเป5นรายด#านพบว�า 
ประกอบด#วยความคุ#มค�า สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการขององค!กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ ได#ร#อยละ ๒๕.๓ รองลงมาคือเมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน สามารถ
ทํานายได#ร#อยละ ๒๕.๑ เคารพและปฏิบัติตามกติกา สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๖.๐ ยืนหยัดความ
โปร�งใส สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๔.๐ เน#นความรับผิดชอบ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๓.๙ มี
เพียงเต็มใจมีส�วนร�วมท่ีไม�ส�งผลโดยตรงต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการขององค!กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ  
  ป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการขององค!กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�าป.จจัยการ
บริหารสามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได#ร#อยละ ๗๐.๒ และเม่ือพิจารณาเป5นรายด#านพบว�า การประสานงาน 
สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในจังหวัด



 

๑๘๐ 

สมุทรปราการ ได#ร#อยละ ๒๗.๕ รองลงมาคือ การบังคับบัญชาสั่งการ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๓.๖ 
การจัดองค!การ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๐.๒ การควบคุม สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๙.๑ และ
การวางแผน สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๐.๑      
 ๓) รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือทางร.างกายขององค กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  
 การวิจัยในการวิจัยนี้มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ตามตัวแปร ๓ ด#านดังนี้ 
   (๑) การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ การ
วางตนพอดี การสงเคราะห!ประชาชน การโอบอ#อมอารี และวจีไพเราะส�งผลโดยตรงต�อการบริหาร
จัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยมี
รายละเอียดแต�ละด#านดังนี้ 
  (๑.๑) วางตนพอดี ประกอบด#วย มีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การกระทํา และ
การแสดงออก ยืนอยู�บนความจริงและความถูกต#อง และเป5นแบบอย�างท่ีดีให#คนอ่ืนได# ตรงไปตรงมา 
ไม�มีนอกไม�มีในและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีความสมํ่าเสมอ วางตัวเป5นกลาง ไม�เลือกท่ีรัก
มักท่ีชัง ให#บริการทุกคนเท�าเทียมกัน ไม�ลําเอียง ไม�ก�อให#เกิดความวุ�นวายในด#านผลประโยชน! 
  (๑.๒) สงเคราะห!ประชาชน ประกอบด#วย มีจิตอาสา เพ่ือช�วยเหลือผู#มาติดต�อ
ราชการและคนอ่ืน ๆ ได#ตลอดเวลา ให#ความช�วยเหลือผู#พิการและเพ่ือนร�วมงานด#วยความเป5น
กัลยาณมิตร ให#ความอนุเคราะห!แก�ผู#พิการด#วยความเต็มใจ ให#ความรู# แนะนํา ให#วิชาอาชีพ สร#าง
ความเชื่อถือแก�เขา และให#การศึกษาช�วยเหลือในบางกรณี ต้ังศูนย!ช�วยเหลือหรือสายด�วน เพ่ือ
ช�วยเหลือคนพิการโดยตรง 
  (๑.๓) ความโอบอ#อมอารี ประกอบด#วย ร�วมมือในกิจกรรมการช�วยเหลือคนพิการ
อย�างเต็มท่ี อํานวยความสะดวกด#านวัสดุสิ่งของแก�ผู#มาติดต�อราชการและแก�เพ่ือนร�วมงาน ยินดีให#
ความช�วยเหลือทันทีหากผู#มาติดต�อราชการเดือดร#อน ยิ้มแย#มดูเป5นมิตร และสามารถปรึกษา ให#
คําแนะนําแนวทางให#กับคนพิการได# จัดหาอุปกรณ! เช�น รถวิลเชร!สําหรับคนพิการในสํานักงาน 
จัดบริการรถรับส�งคนพิการ 
  (๑.๔) วจีไพเราะ ประกอบด#วย พูดเพ่ือให#เกิดความเข#าใจอันดีต�อผู#มาติดต�องานและ
เพ่ือนร�วมงาน เป5นกันเองกับทุกคน โดยไม�ถือตัว หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต�อผู#อ่ืนพูดคุยกับ
ประชาชนด#วยเสียงท่ีอ�อนหวาน มีคําลงท#ายด#วย คะ, ค�ะ, ครับ พูดจาดีกับคนพิการ ยิ้มแย#มแจ�มใส 
เต็มใจให#บริการ 
 (๒) การบริหารจัดการองค!กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ 
ประกอบด#วยความคุ#มค�า เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน เคารพและปฏิบัติตามกติกา ยืนหยัดความโปร�งใส เน#น
ความรับผิดชอบ และเต็มใจมีส�วนร�วมส�งผลโดยตรงต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยมีรายละเอียดแต�ละด#านดังนี้ 
  (๒.๑) ประกอบด#วยความคุ#มค�า ประกอบด#วย ให#บริการด#วยมาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว เพ่ือให#เกิดความคุ#มค�า จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาประชาชนครอบคลุมทุกด#าน ใช#



 

๑๘๑ 

ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ#มค�าและเกิดประโยชน!สูงสุดแก�ประชาชน ส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให#ดี
ข้ึน ท้ังท่ีพักอาศัย ให#สะอาด สะดวก ถูกสุขอนามัย บริการท่ีครบถ#วนและตอบสนองความต#องการ
ของผู#พิการอย�างทันท�วงที 
  (๒.๒) เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน ประกอบด#วย ปฏิบัติงานท่ีได#รับมอบหมายอย�างเต็ม
ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน!ของทางราชการและประชาชนเป5นหลัก ตอบสนองความต#องการ
ของประชาชน เช�น การอํานวยความสะดวก ปฏิบัติงานด#วยความสุจริต ไม�มีเรื่องร#องเรียน ให#การ
ดูแลผู#พิการเป5นพิเศษ เช�น การดําเนินการให#ก�อนคนปกติ ช�วยเหลือเพ่ือมนุษย! โดยไม�หวังสิ่งตอบ
แทน 
  (๒.๓) เคารพและปฏิบัติตามกติกา ประกอบด#วย ยึดหลักความเสมอภาคในการ
ให#บริการ ปฏิบัติงานเป5นไปตามเจตนารมณ!ของกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ โดยยึดถือ
อํานาจตามกฎหมาย ไม�จอดรถในท่ีห#ามจอดรถคนพิการ ไม�เข#าห#องน้ําคนพิการ ไม�ใช#ของท่ีเป5นของ
คนพิการ ใช#หลัก หิริ = ความละอายต�อการทําบาป และโอตัปปะ = ความเกรงกลัวต�อการทําบาปเข#า
มาเป5นค�านิยมในการทํางาน 
  (๒.๔) ยืนหยัดความโปร�งใส ประกอบด#วย ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข#อมูลข�าวสารและมี
ระบบให#ประชาชนเข#าถึงและรับรู#ข#อมูลข�าวสารได# มีการดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ!ข#อมูล
ข�าวสาร ด#วยวิธีการและรูปแบบต�าง ๆ ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม
ขององค!กรท�านได# มีวิธีการท่ีชัดเจน หากทําสิ่งไหนต#องมีการประชุมชี้แจ#ง มีการประชาสัมพันธ!ให#
ท่ัวถึง ขจัดป.ญหาการปฏิบัติงานท่ีไม�ชอบต�อกฎหมาย ขจัดการทุจริต รณรงค!/สร#างจิตสํานึก/ไม�
คอรัปชั่น 
  (๒.๕) เน#นความรับผิดชอบ ประกอบด#วย กําหนดเปpาหมายและวัตถุประสงค!ของ
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ร�วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให#เป5นไปตามเปpาหมายและวัตถุประสงค!ท่ีกําหนดไว# 
กระตือรือร#นในการแก#ไขป.ญหาของประชาชน มีความรับผิดชอบต�องานท่ีทํา ไม�ปล�อยปะละเลย
ทํางานโดยสุจริต และซ้ือสัตย!โดยยึดหลักของพระบรมราโชวาทรัชกาลท่ี ๙ ออกตรวจเยี่ยมคนพิการ
ในชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ 
  (๒.๖) เต็มใจมีส�วนร�วม ประกอบด#วย มีกิจกรรมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนเป5นส�วนสําคัญ เปqดรับฟ.งความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปเพ่ือนํามาใช#ในการบริหารงาน 
นําความคิดเห็นท่ีรับฟ.ง มาใช#ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน จัดให#มีการอบรม ทํา
กิจกรรม ระหว�างประชาชนกับหน�วยงานท#องถ่ิน เปqดโอกาสให#คนพิการมีส�วนร�มแสดงความคิดเห็น 
ในสิทธิท่ีพึงจะได#รับ 
  (๓) ป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ ประกอบด#วย การ
ประสานงาน การบังคับบัญชาสั่งการ การจัดองค!การ การควบคุม และการวางแผน ส�งผลโดยตรงต�อ
การบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน โดยมีรายละเอียดแต�ละด#านดังนี้ 
  (๓.๑) การประสานงาน ประกอบด#วย มีการสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลงล�างและ
ล�างข้ึนบน ส�งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ!ระหว�างสายงานในองค!กร สร#างความสัมพันธ!กับหน�วยงาน
ภายนอกอยู�เสมอ จัดให#มีเจ#าหน#าท่ี ทํางานหน#าท่ีประสานงานกับหน�วยงานด#านสวัสดิการสําหรับคน



 

๑๘๒ 

พิการระดับจังหวัดโดยตรง จัดทําฐานข#อมูลคนพิการ, หน�วยบริการ, ข#อมูลในการประสานงานต#องมี
ความพร#อมและชัดเจน 
  (๓.๒) การบังคับบัญชาสั่งการ ประกอบด#วย ผู#บังคับบัญชาในองค!กรให#คําแนะนําใน
การปฏิบัติงานผู#ใต#บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ เปqดโอกาสให#ผู#ปฏิบัติงานและประชาชนมีส�วนร�วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายการปฏิบัติงานของแต�ละตําแหน�งตรงกับ
หน#าท่ีความรับผิดชอบ หัวหน#ามอบหมายงานให#ผู#ใต#บังคับบัญชาทําพร#อมท้ังแนะนําวิธีการปฏิบัติ 
เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค! ผู#นําท#องถ่ินควรมีการติดตาม กํากับการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับคนพิการ 
  (๓.๓) การจัดองค!การ ประกอบด#วย จัดโครงสร#างเป5นไปตามอํานาจหน#าท่ีและ
สอดคล#องกับนโยบายของผู#บริหาร ผู#บริหารมีการมอบหมายอํานาจหน#าท่ีในการตัดสินใจให#แก�
ผู#บริหารระดับรองลงมาด#วย จัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสมกับงานและตําแหน�งท่ีได#รับมอบหมายเป5น
ป.จจุบัน แบ�งเป5นสัดส�วนอย�างชัดเจน แบ�งงานกันอย�างชัดเจน เพ่ือการบริหารจัดการองค!กรท่ีดี 
จัดการศูนย!คนพิการ กําหนดภาระงานเละการจัดระบบความสัมพันธ!ระหว�างหน�วยงาน 
  (๓.๔) การควบคุม ประกอบด#วย การออกกฎ ระเบียบ ข#อบังคับเพ่ือใช#ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนดไว# นํามาตรการหรือข#อบังคับมาปฏิบัติ พร#อมมีบทลงโทษ
กรณีไม�ปฏิบัติตาม ทําข#อตกลงการปฏิบัติหน#าท่ีระหว�างผู#ปฏิบัติงานกับผู#บริหารในทุก ๆ วาระ เพ่ิม
เจ#าหน#าท่ีท่ีมีความรู#ในงานสวัสดิการสําหรับคนพิการ ติดตาม ควบคุมการทํางานของผู#ใต#บังคับบัญชา
อย�างเข#มงวดเพ่ือให#การทํางานเก่ียวกับคนพิการ 
  (๓.๕) การวางแผน ประกอบด#วย นําผลการวิเคราะห!สภาพแวดล#อมมากําหนดกล
ยุทธ!ในการพัฒนาหน�วยงาน มอบหมายหน#าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนให#แก�
เจ#าหน#าท่ี แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค! เปpาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ และ
ระยะเวลาดําเนินงานไว#ชัดเจนวางแผนว�าจะทําอะไร กับกลุ�มเปpาหมายใด สถานท่ีใด วันไหน และ
เวลาใดด#วย แผนท่ีมีตัวชี้วัด มีรายงานความก#าวหน#าและประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงาน 
    
๕.๒ อภิปรายผล   
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู#วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค!ของการวิจัย ๓ ส�วนคือ ๑) การบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ๒) 
ป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน และ ๓) รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร.างกายขององค กรปกครองส.วนท�องถ่ิน 
 จากผลการศึกษา การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พบผลดังนี้  
 การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายใน
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๗๘๖ เม่ือพิจารณา
เป5นรายด#านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ สวัสดิการเบ้ียคนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 



 

๑๘๓ 

๓.๗๕ รองลงมาคือ การแพทย!และสุขภาพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�ง
สาธารณะสําหรับคนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ การมีงานทํา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ บริการกู#ยืม
เงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๒ การศึกษา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ และการจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๐ ตามลําดับ สอดคล#องกับงานวิจัยของ ฐิติกานต! นิยมอดุลย!๑ ท่ีพบว�า การเข#าถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกของคนพิการในหน�วยงานภาครัฐคนพิการส�วนใหญ�ใช#บริการท่ีโรงพยาบาล 
สําหรับหน�วยงานภาคเอกชนใช#บริการท่ีสวนสาธารณะ ห#องน้ําเป5นสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีคนพิการ
เข#าถึงมากท่ีสุด ป.ญหาและอุปสรรคต�อการเข#าถึงบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการแบ�งออก
เป5น ๓ ด#าน คือ ด#านการเข#าถึง ด#านความเพียงพอ และด#านมาตรฐาน ภาพรวมท้ัง ๓ ด#านอยู�ใน
ระดับมาก ความต#องการของคนพิการต�อการจัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกแบ�งออกเป5น ๓ ด#าน คือ 
ด#านอาคาร ด#านสถานท่ี ด#านสัญลักษณ! ภาพรวมท้ัง ๓ ด#านอยู�ในระดับมาก สอดคล#องกับงานวิจัย
ของ จิตรา ศิริสมบูรณ!ลาภ๒ ท่ีพบว�า ในประเทศไทยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
เป5นสิทธิและสวัสดิการของคนพิการท่ีพึงจะได#รับ โดยมีรูปแบบการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ ประกอบด#วย สิ่งอํานวยความสะดวกด#านการดํารงชีวิตประจําวัน ด#านการศึกษา ด#าน
สถาป.ตยกรรม อาคาร สถานท่ี และบริการขนส�งสาธารณะด#านการทํางาน และประกอบอาชีพ ด#าน
ข#อมูลข�าวสาร การสื่อสาร และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเป5นบุคคล/สิ่งท่ีทําหน#าท่ีช�วยเหลือคนพิการ 
ซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวกด#านสถาป.ตยกรรม อาคาร สถานท่ี และบริการสาธารณะมีความก#าวหน#า
มากท่ีสุด และถือเป5นนโยบายสําคัญในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีส�วนราชการท่ีเก่ียวข#อง ต#อง
ดําเนินการให#แล#วเสร็จเพ่ือคนพิการและทุกคนเข#าใช#ประโยชน!ร�วมกันได# (Universal Design) 
นอกจากนั้นยังสออดคล#องกับงานวิจัยของ อนัญญา เจียนรัมย!๓ ท่ีพบว�า ๑) ความต#องการได#รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป5นรายด#าน พบว�า ด#าน
สุขภาพร�างกายและจิตใจ ด#านท่ีอยู�อาศัยและสภาพแวดล#อม ด#านการศึกษา ด#านสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยู�ในระดับมาก ส�วนด#านอาชีพและรายได# อยู�ในระดับปานกลาง และด#านการมีส�วนร�วมใน
กิจกรรมของสังคม อยู�ในระดับน#อยท่ีสุด สอดคล#องกันในงานวิจัยของ กิตติ ภูพันธ!หงษ!๔ ท่ีพบว�า ป.ญหา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู#พิการด#านร�างกายไม�ได#รับการบริการจากหน�วยงานราชการหรือเอกชน

                                                 
 ๑ ฐิติกานต! นิยมอดุลย!, “ความต#องการของคนพิการต�อสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือการเข#าถึงบริการ
ทางสังคม: กรณีศึกษาอําเภอกะทู# จังหวัดภูเก็ต”, สํานักงานการวิจัยแห.งชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, ๒๕๕๓). 
 ๒ จิตรา ศิริสมบูรณ!ลาภ, “แนวทางการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศไทยเพ่ือ
รองรับการก#าวสู�ประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย!, ๒๕๕๖). 
  ๓ อนัญญา เจียนรัมย!, “ความต#องการได#รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตองค!การบริหาร
ส�วนตําบลสนามชัย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , ปiท่ี 
๒๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗). 
 ๔ กิตติ ภูพันธ!หงษ!, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู#พิการด#านร�างกายในเขตเทศบาลตําบล
เวียงคํา อําเภอกุมภวาปi จังหวัดอุดรธานี”, การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ, (ราชธานี
วิทยาการ ครั้งท่ี ๑, ๒๕๕๙). 



 

๑๘๔ 

เท�าท่ีควรการเข#าถึงและใช#ประโยชน!จากสิทธิตามมาตรา ๒o ของพระราชบัญญัติส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู#พิการ พ.ศ. ๒๕๕o ผู#พิการยังไม�มีความรู#เรื่องสิทธิประโยชน!ของผู#พิการว�ามีสิทธิอะไรบ#างผู#พิการรู#
ข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน!ของตนเองจากสื่อโทรทัศน!วิทยุและหอกระจายข�าวประจํา
หมู�บ#าน ป.ญหาการได#รับบริการตามระบบสารธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพว�าด#วยสิทธิประโยชน!
ของผู#พิการ ๒๖ รายการผู#พิการทุกคนได#รับสิทธิการใช#บัตรทองผู#พิการ (ท.๗๔) การรักษาพยาบาลฟรี
ตลอดชีพผู#พิการส�วนมากได#รับการส�งเสริมความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการดูแลตนเองจากโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล ผู#พิการส�วนใหญ�มีศักยภาพท่ีจะช�วยเหลือตนเองได#ลดภาระให#กับ
ครอบครัวต#องการศึกษาหาความรู#เรื่องการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได#หรืออาชีพเป5นต#น ผู#พิการ
ส�วนใหญ�ยอมรับได#กับสภาพความพิการท้ังก�อนกําเนิดและหลังกําเนิด แต�ผู#พิการยังคงต#องการการ
ดูแลเอาใจใส�จากสังคมรอบข#างและคนในครอบครัวจากการสัมภาษณ!ผู#พิการส�วนมากไม�ต#องการ
คําปรึกษาด#านสภาพจิตใจและป.ญหาการดํารงชีวิตท่ีเป5นอยู�ในป.จจุบันแต�ผู#พิการต#องการทํากิจกรรม
เพ่ือพัฒนาจิตใจเช�นกิจกรรมบุญประเพณีท#องถ่ินการมีส�วนร�วมกับสังคมกลุ�มอาชีพชมรมเป5นต#น ซ่ึง
เป5นสิทธิคุณค�าและศักด์ิศรีของตนเองเป5นท่ียอมรับในชุมชนผู#พิการส�วนใหญ�ยังมีความรู#สึกไม�เท�า
เทียมกับคนอ่ืนในสังคม ผู#พิการด#านร�างกายได#รับการดูแลเอาใจใส�จากครอบครัวและสังคมทําให#ผู#
พิการไม�เกิดภาวะความเครียดไม�ความรู#สึกว�าเป5นภาระของสังคม ผู#พิการมีความต#องการท่ีจะรวมกลุ�ม
ชมรมเพ่ือทํากิจกรรมร�วมกันในกลุ�มผู#พิการ และมีการเข#าร�วมแสดงความคิดเห็นบ#างในการประชุม
หรือการประชาคมหมู�บ#าน แต�ยังไม�มีส�วนร�วมในการผลักดันแผนงาน โครงการเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู#พิการในการแสดงความคิดเห็นต�อสังคมผู#พิการเสนอให#สังคมดูแลเรื่องท่ีอยู�อาศัย 
   ๕.๒.๒ ป/จจัยท่ีส.งผลต.อการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวหรือทางร.างกายขององค กรปกครองส.วนท�องถ่ิน      
  (๑) ด#านการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ วางตนพอดี สงเคราะห!ประชาชน และโอบอ#อมอารี 
ผลการวิเคราะห!มีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!พหุคูณ (Multiple R) เท�ากับ .๗๐๒ ค�าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๔๙๒ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล#ว (Adjusted R Square) 
เท�ากับ .๔๘๘ และค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท�ากับ .๕๐๒ แสดง
ว�าการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ท้ังการโอบอ#อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห!ประชาชน และวางตน
พอดี สามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย
ขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๔๙.๒ และเม่ือพิจารณาเป5นรายด#านพบว�า วางตนพอดี 
สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๓๐.๙ รองลงมาคือสงเคราะห!ประชาชน สามารถทํานายได#ร#อยละ 
๒๔.๙ และโอบอ#อมอารี สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๓.๔ ตามลําดับ สอดคล#องกับงานวิจัยของ เทียร
พชร พิมพ!ขุมเหล็ก๕ ท่ีพบว�า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการนําแนวคิดธรรม ๔ ประการ

                                                 
 ๕ เทียรพชร พิมพ!ขุมเหล็ก, “แนวคิดธรรม ๔ ประการท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน�วยกู#ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน! จังหวัดชลบุรี”, สหศาสตร ศรีปทุม ชลบุรี, ปiท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-กันยายน 
๒๕๕๓). 



 

๑๘๕ 

โดยรวม มาใช#ในการปฏิบัติงานท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของบุคลากร 
สามารถอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได# ๕๔% โดยน้ําหนักความสําคัญของ
ธรรม ๔ ประการ เรียงลําดับได#ดังนี้คือ ๑) หลักประสานหมู�ชนไว#ในสามัคคี ๒) หลักประจําใจอย�าง
ประเสริฐ ๓) หลักท่ีนําไปสู�ความสําเร็จในการปฏิบัติงานและ ๔) หลักการครองตนและสามารถสร#าง
สมการพยากรณ!ในรูปของคะแนนดิบได# และยังสอดคล#องกับงานวิจัยของ พระไทยรัฐ ผันอากาศ๖ ท่ี
พบว�า ๑) ประชาชนในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลตะขบ อําเภอป.กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มี
ความคิดเห็นว�าองค!การบริหารส�วนตําบลให#บริการตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมอยู�
ในระดับมากเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน#อยเป5นดังนี้ ด#านทาน ด#านสมานัตตา ด#านปqยวาจา 
และด#านอัตถจริยา ตามลําดับ ๒) ประชาชนท่ีมีเพศต�างกันมีความคิดเห็นต�อการให#การบริการตาม
หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การบริหารส�วนตําบลตะขบโดยภาพรวมแตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ ๓) ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต�างกันมีความคิดเห็นต�อการให#
การบริการตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การบริหารส�วนตําบลไม�แตกต�างกัน  
 (๒) ด#านการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ เรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ ประกอบด#วยความคุ#มค�า เมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน เคารพและปฏิบัติ
ตามกติกา ยืนหยัดความโปร�งใส และเน#นความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห!มีค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ!พหุคูณ (Multiple R) เท�ากับ .๘๑๐ ค�าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๖๕๖ 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล#ว (Adjusted R Square) เท�ากับ .๖๕๒ และค�าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท�ากับ .๓๐๔ แสดงว�าการบริหารจัดการองค!กรท่ีดีสามารถ
ร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๖๕.๖ และเม่ือพิจารณาเป5นรายด#านพบว�า ประกอบด#วยความคุ#มค�า 
สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๒๕.๓ รองลงมาคือเมตตาธรรมต�อผู#อ่ืน สามารถทํานายได#ร#อยละ 
๒๕.๑ เคารพและปฏิบัติตามกติกา สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๖.๐ ยืนหยัดความโปร�งใส สามารถ
ทํานายได#ร#อยละ ๑๔.๐ เน#นความรับผิดชอบ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๓.๙ มีเพียงเต็มใจมีส�วน
ร�วมท่ีไม�ส�งผลโดยตรงต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน สอดคล#องกับงานวิจัยของ กิตต์ิรวี เลขะกุล๗ ท่ีพบว�า ป.จจัยด#านธรรมาภิ
บาล และวัฒนธรรมองค!การท่ีเข#าสมการถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) มีความสัมพันธ!กับประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศ
ไทยอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๑ โดยวัฒนธรรมพันธกิจส�งผลต�อประสิทธิผลองค!การของ
เทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทย อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๑ ส�วนธรรมาภิบาลด#าน
                                                 
 

๖ พระไทยรัฐ ผันอากาศ, “การศึกษาการให#บริการตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขององค!การ
บริหารส�วนตําบลตะขบ อําเภอป.กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ ๑ “ก�าว
สู.ทศวรรษท่ี ๒ ของวิทยาลัยนครราชสีมา” (๒๕๕๙). 
 ๗ กิตติ์รวี เลขะกุล, “ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค!การท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลองค!การของเทศบาลใน
เขตภาคใต#ของประเทศไทย”, หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน (มหาวิทยาลัยหาดใหญ�, ๒๕๖๑). 



 

๑๘๖ 

หลักการบริหารจัดการส�งผลต�อประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขตภาคใต#ของประเทศไทย อย�าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดยสามารถร�วมกันอธิบายประสิทธิผลองค!การของเทศบาลในเขต
ภาคใต#ของประเทศไทยได#ร#อยละ ๕๖.๘๐ (R Square =.๕๖๘) และสอดคล#องกับงานวิจัยของศรีสกุล 
เจริญศรี๘ ท่ีพบว�า ป.จจัยด#านวัฒนธรรมองค!การ มีความสัมพันธ!เชิงบวกกับประสิทธิผลองค!การของ
หน�วยงานในสังกัดสํานักงานผู#บัญชาการตํารวจแห�งชาติ โดยมีค�าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ 
ป.จจัยด#านธรรมาภิบาล และป.จจัยด#านวัฒนธรรมองค!การ สามารถร�วมกันทํานายประสิทธิผลองค!การ
ของหน�วยงานในสังกัดสํานักงานผู#บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ได#ร#อยละ ๗๘.๗ โดยมีค�าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี ๐.๐๑ และยังสอดคล#องกับงานวิจัยของ อุทัย จันทรรัตนกานต!๙ ท่ีพบว�า ๑) หลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด#าน
พบว�าหลักความโปร�งใสอยู�ในระดับมากท่ีสุดรองลงมาได#แก�หลักความรับผิดชอบหลักนิติธรรมหลัก
คุณธรรมหลักการมีส�วนร�วมและหลักความคุ#มค�าตามลําดับ ๒) ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด#านพบว�า ด#านคุณภาพการ
ให#บริการอยู�ในระดับมากท่ีสุดรองลงมาได#แก�ด#านการพัฒนาองค!กรด#านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการและด#านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการตามลําดับ ๓) หลักธรรมาภิบาลส�งผลเชิงบวกต�อ
ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดย
หลักความโปร�งใสส�งผลเชิงบวกต�อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสูงสุด
และหลักนิติธรรมส�งผลเชิงบวกต�อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีตํ่าสุด
โดยท่ีสามารถพยากรณ!ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได#ร#อยละ ๖๘.๒๐ 
 ๓) ป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
เรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ การประสานงาน การบังคับบัญชาสั่งการ การจัดองค!การ การควบคุม 
และการวางแผน ผลการวิเคราะห!มีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!พหุคูณ (Multiple R) เท�ากับ .๘๓๘ ค�า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๗๐๒ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล#ว (Adjusted 
R Square) เท�ากับ .๖๙๗ และค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท�ากับ .
๓๘๖ แสดงว�า ป.จจัยการบริหารสามารถร�วมกันทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๗๐.๒ และเม่ือพิจารณาเป5น
รายด#านพบว�า การประสานงาน สามารถทํานายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#ร#อยละ ๒๗.๕ รองลงมาคือ การบังคับ
บัญชาสั่งการ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๓.๖ การจัดองค!การ สามารถทํานายได#ร#อยละ ๒๐.๒ การ
ควบคุม สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๙.๑ และการวางแผน สามารถทํานายได#ร#อยละ ๑๐.๑ 
สอดคล#องกับงานวิจัยของ ฉัตรา โพธิ์พุ�ม๑๐ ท่ีพบว�า ป.จจัยอีก ๕ ด#าน ท่ีส�งผลต�อการบริหารงานของ
                                                 
 ๘ ศรีสกุล เจริญศรี, “ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค!การ กับประสิทธิผลองค!การของหน�วยงานในสังกัด
สํานักงานผู#บัญชาการตํารวจแห�งชาติ”, วารสารช.อพะยอม, ปiท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน, ๒๕๕๙). 
 ๙ อุทัย จันทรรัตนกานต!, “หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี”, JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE, ปiท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (พ.ค.–ส.ค. ๒๕๖๐). 
 ๑๐ ฉัตรา โพธ์ิพุ�ม, “ป.จจัยท่ีส�งผลต�อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว(องค!การมหาชน)”, 
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห.งประเทศไทย (สสอท.), ปiท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๘). 



 

๑๘๗ 

โรงพยาบาลบ#านแพ#ว (องค!การมหาชน) พบว�า ป.จจัยด#านโครงสร#างองค!การส�งผลต�อการบริหารงาน
ของโรงพยาบาลบ#านแพ#ว (องค!การมหาชน) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด#านบริหารทรัพยากรบุคคล ด#าน
การบังคับบัญชาและอํานาจการตัดสินใจ ด#านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และด#านภาวะผู#นํา 
ตามลําดับ ป.ญหาอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดคือ ด#านการบริหารทรัพยากรบุคคล รองลงมาคือด#าน
วัฒนธรรมองค!การ ส�วนด#านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และด#านโครงสร#างองค!การมีสัดส�วนเท�ากัน 
สอดคล#องกับงานวิจัยของ สุรจิต อุดมสัตย!๑๑ (๒๕๕๘) พบว�า ความผูกพันต�อองค!การของสถาบันการ
พลศึกษาในประเทศไทยได#รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู#นํา (β=๐.๘๖) การรับรู#ความยุติธรรมใน
องค!การ (β=๐.๕๒) บรรยากาศองค!การ (β=๐.๑๑) และวัฒนธรรมองค!การ (β=๐.๐๘) ตามลําดับ 
ในขณะท่ีภาวะผู#นําต�อองค!การของสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทยจะได#รับอิทธิพลทางตรงจาก
การรับรู#ความยุติธรรมในองค!การ (๐.๖๑) บรรยากาศองค!การ (๐.๒๓) และวัฒนธรรมองค!การ 
(๐.๑๗) ตามลําดับ  
 ๕.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวหรือทางร.างกายขององค กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  
 การวิจัยในการวิจัยนี้มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ตามตัวแปร ๓ ด#านดังนี้ ๑) การ
ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ การวางตนพอดี การ
สงเคราะห!ประชาชน การโอบอ#อมอารี และวจีไพเราะส�งผลโดยตรงต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ๒) การบริหารจัดการ
องค!กรท่ีดีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายของ
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ ประกอบด#วยความคุ#มค�า เมตตาธรรมต�อ
ผู#อ่ืน เคารพและปฏิบัติตามกติกา ยืนหยัดความโปร�งใส เน#นความรับผิดชอบ และเต็มใจมีส�วนร�วม
ส�งผลโดยตรงต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ๓) ป.จจัยการบริหารมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยเรียงจากความสําคัญคือ 
ประกอบด#วย การประสานงาน การบังคับบัญชาสั่งการ การจัดองค!การ การควบคุม และการวางแผน 
ส�งผลโดยตรงต�อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน สอดคล#องกับงานวิจัยของ จิตรา ศิริสมบูรณ!ลาภ๑๒ ได#ศึกษาเรื่องแนวทางการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศไทยเพ่ือรองรับการก#าวสู�ประชาคมอาเซียน ผล
การศึกษาพบว�าบริการสาธารณะ เนื่องจากเป5นช�องทางสําคัญท่ีสนับสนุนให#คนพิการสามารถเข#าถึง
และมีส�วนร�วมในกิจกรรมกับสมาชิกอ่ืนในสังคมด#วยความเสมอภาค เท�าเทียมและเป5นมาตรฐานและ
                                                 
 ๑๑ สุรจิต อุดมสัตย!, “รูปแบบการจัดการป.จจัยเพ่ือพัฒนาความผูกพันต�อองค!การของบุคลากรสถาบัน
การพลศึกษาในประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ปiท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘). 
 ๑๒ จิตรา ศิริสมบูรณ!ลาภ, “แนวทางการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศไทย
เพ่ือรองรับการก#าวสู�ประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห�งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย!, ๒๕๕๖). 



 

๑๘๘ 

หลักปฏิบัติในหลายประเทศสําหรับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศอาเซียน 
มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในด#านสถาป.ตยกรรม สิ่งแวดล#อมในรูปแบบใกล#เคียง
กัน โดยมีการกําหนดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในด#านอาคาร สถานท่ีให#บริการสาธารณะสําหรับคน
พิการ ในรูปแบบของการออกกฎหมายหลักและมีกฎหมายลูกกําหนดรายละเอียดสิ่งอํานวยความ
สะดวก ในประเทศไทยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเป5นสิทธิและสวัสดิการของคน
พิการท่ีพึงจะได#รับ และสอดคล#องกับงานวิจัยของ จักรภพ ดุลศิริชัย๑๓ ท่ีพบว�า การจัดสวัสดิการ
สังคมให#กับบุคคลท่ีมีความบกพร�องทางการเห็นนั้นมี ๓ ข้ันตอน คือ การข้ึนทะเบียนคนพิการ การ
ขอรับสิทธิของคนพิการและการใช#สิทธิของคนพิการ สําหรับประเภทการจัดสวัสดิการสังคมให#กับ
บุคคลท่ีมีความบกพร�องทางการเห็นนั้น ประกอบด#วย ๘ ประเภทตามมาตรา ๒๐ แห�ง
พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ป.ญหาและความต#องการจะ
แตกต�างกันออกไปตามประเภทของการใช#สิทธิตามสวัสดิการสังคมนั้น ๆ แนวทางการพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมให#กับบุคคลท่ีมีความบกพร�องทางการเห็น ได#แก� ๑) มาตรการกฎหมาย ๒) กลไกใน
การดําเนินงานด#านการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ ๓) การส�งเสริมและการสนับสนุนด#าน
งบประมาณและบุคลากร และ ๔) การรับรู#ข#อมูลข�าวสารในการจัดสวัสดิการสังคม 
   
๕.๓ ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป5นข#อเสนอแนะได#ดังต�อไปนี้ 
 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    ๑) ป.จจุบันคนพิการได#รับการสนับสนุนเดือนละ ๘๐๐ บาท ดังนั้นควรมีการ
เปลี่ยนกฎหมายปรับปรุงให#เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในป.จจุบัน เป5น ๑,๐๐๐ บาทหรือมากกว�า
ตามความเหมาะสม เพ่ือให#มีสิทธิทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  ๒) การแพทย!และสุขภาพควรปรับปรุงโรงพยาบาลใหญ� ๆ ท่ีออกนอกระบบ เช�น 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาฯลฯ ให#มีสวัสดิการรักษาฟรีสําหรับผู#พิการเช�นเดียวกับ
โรงพยาบาลของรัฐบาลท่ัวไป 

 ๓) การบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาสําหรับคนพิการในป.จจุบัน ควรมีโรงเรียน
สําหรับผู#พิการโดยตรง เพ่ิมสถานการศึกษาพิเศษ เช�น โรงเรียนคนตาบอด โรงเรียนคนใบ# โรงเรียน
ออทิสติก ให#มีทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยให#องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ิน เช�น องค!การบริหารสวน
จังหวัด หรือเทศบาลท่ีมีความพร#อมเป5นผู#รับผิดชอบ 
 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
  ๑) จากผลการศึกษาพบว�าการให#คําแนะนําหรืออธิบายเก่ียวกับข้ันตอนต�าง ๆ แก�
ผู#มาติดต�อและการให#อภัยแก�กันเม่ือเกิดข#อผิดพลาดในการทํางานหรือล�วงเกินซ่ึงกันและกันนั้นอยู�ใน
ระดับปานกลางดังนั้นองค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรฝ}กอบรมและให#ความสําคัญกับประเด็นดังกล�าว
เพ่ือให#การให#บริหารงานมีความสมบูรณ!มากข้ึน 

                                                 
 ๑๓ จักรภพ ดุลศิริชัย, “การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก�น: กรณีศึกษาบุคคล
ท่ีมีความบกพร�องทางการเห็น”, วารสารวิจัย มข. มส. (บศ.) ๑ (๑), (ม.ค.-เม.ย. ๒๕๖๐). 



 

๑๘๙ 

  ๒) องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรให#ความสําคัญการใส�ใจในการให#บริการ
เนื่องจากเป5นหน�วยงานท่ีทํางานใกล#ชิดกับประชาชนและผู#พิการโดยตรง โดยเฉพาะอย�างยิ่งกริยา
มารยาทในการพูดจากับผู#มาติดต�อราชการควรพึงระวังไม�พูดคําหยาบ ควรพูดจาด#วยถ#อยคําท่ีสุภาพ
และถ#อยคําท่ีมีประโยชน! 
  ๓) องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรจัดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการวางตัวของเจ#าหน#าท่ี
อย�างสมํ่าเสมอเนื่องจากพบว�าการยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน การวางตัวเสมอต#นเสมอปลาย
ตรงไปตรงมา มาตรฐานในการทํางานและการเป5นแบบอย�างท่ีดีให#คนอ่ืนได#อยู�ในระดับปานกลาง
เท�านั้น   
  ๔) องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรมีการจัดเจ#าหน#าท่ีให#เหมาะสมกับงานและมีใจ
รักงานบริการ เน#นความรับผิดชอบต�อสังคมและปฏิบัติงานให#รวดเร็วตามสถานการณ!และ
สภาพแวดล#อมด#วย 
  ๕) องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินควรมีการทํางาน และการประสานงานตลอดเวลา
ท้ังจากหน�วยงานภาครัฐกับหน�วยงานภาคเอกชน และท่ีสําคัญคือส�งเสริมให#มีการสร#างบรรยากาศใน
การทํางานแบบพ่ีน#อง 
 ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต.อไป 
   ๑) ควรมีการนํารูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในครั้งนี้ไปศึกษากับองค!กรปกครองส�วน
ท#องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนเพ่ือยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร�างกายให#มีน้ําหนักมากยิ่งข้ึน และจะสามารถใช#เป5นโมเดลให#กับจังหวัดอ่ืนต�อไป  
   ๒) ควรส�งเสริมให#มีการนําหลักธรรมมาเป5นตัวแปรในการวิจัยให#มากข้ึน และให#
องค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินนําหลักธรรมเข#าไปเป5นค�านิยมร�วมในการทํางาน ศึกษาวิจัยและผลักดัน
หลักธรรมให#ไปสู�ผลการวิจัยในระดับสากลเป5นท่ียอมรับท้ังในฐานะคําสอนทางศาสนาและข#อบ�งชี้ท่ี
เป5นสากลด#วย 
  ๓) ควรมีการวิจัยในเชิงทดลององค!ความรู#ท่ีได#ในครั้งนี้ เพ่ือหาป.จจัยเง่ือนไข
ความสําเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกาย และประเมินผลการดําเนินงานขององค!กรปกครองส�วนท#องถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ด#วย 
  ๔) ควรมีการวิจัยโดยใช#คนพิการเป5นประชากรและกลุ�มตัวอย�างในการตรวจสอบ
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการว�าเป5นไปตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อการ
ปฏิบัติงานของส�วนงานท่ีเก่ียวข#องหรือไม� 



บรรณานุกรม 
   
๑. ภาษาไทย 
 ก. ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฏกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.   
 ข. ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 
กัลยา วานิชย�บัญชา. การใช� SPSS for Windows ในการวิเคราะห9ข�อมูล. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๖กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  
กิติพัฒน� นนทป*ทมะดุล. ทฤษฎีวิพากษ9ในนโยบายและการวางแผนสังคม. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๙. 
กิติพงศ� สุทธิ. การดําเนินงานด�านการสBงเสริมอาชีพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟEFนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๓. 

กรมส2งเสริมการปกครองท4องถ่ิน. คูBมือมาตรฐานการสBงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห2งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๖o. 

คูณ โทขันธ�. พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๗. 
ชัยอนันต� สมุทวณิช. Good Governance กับการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร: 

สายธาร, ๒๕๔๑. 
เชาวนะ ไตรมาศ. การนําระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช�ในการบริหารมุBงผลสัมฤทธิ์กับการบูรณา

การการบริหารจัดการเพ่ือสร�างความเปWนเลิศทางพิสัยสามารถของคนในองค9การ. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห2งชาติ, ๒๕๔๗. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปYญหา. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�แห2งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

ทิพาวดี เมฆสวรรค�. ปฏิรูประบบราชการเพ่ือความอยูBรอด. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ สํานักงานข4าราชการพลเรือน, ๒๕๔๑.  

ธีระพล อรุณะกสิกร. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวBาด�วยการสร�างระบบการบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�วิญBูชน, ๒๕๔๒. 

ธีรยุทธ บุญมี. ธรรมรัฐแหBงชาติยุทธศาสตร9กู�หายนะประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สายธาร, 
๒๕๔๑. 

บรรเทิง พาวิจิตร. การปกครองตามแนวพุทธศาสตร9. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�โอเดียน สโตร�, 
๒๕๔๘. 

บุญทัน ดอกไธสง. การจัดการองค9การ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 
๒๕๓๗. 



 
๑๙๑ 

 

บรรณานุกรม (ตBอ) 
 
บุญสิริ ชวลิตธํารง. ธรรมโอสถ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร�การพิมพ�, ๒๕๒๙. 
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ. การสร�างธรรมาภิบาลในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: วิญBูชน, ๒๕๔๒. 
ประมวล รุจนเสรี. การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการข4าราชการพลเรือน, ๒๕๔๒. 
ป*ญญา ฉายะจินดาวงศ� และรัชนี ภู2ตระกูล. ธรรมาภิบาล (Good Governance) กับสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ�, ๒๕๔๙. 
ปGHน มุทุกันต�. มงคลชีวิต ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
พระธรรมปGฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสน9 ฉบับประมวลศัพท9. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. 

อาร�. พริ้นต้ิง แมสโปรดักส� จํากัด, ๒๕๔๖. 
พระราชญานวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลปZ: คุณลักษณะความเปWน

ผู�นําท่ีดี. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กองงานสื่อ/สิ่งพิมพ� วัดหลวงพ2อสดธรรมกายาราม, ๒๕๕๒.  
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�

พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๐. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสน9 ฉบับประมวลศัพท9. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ� บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔. 
พุทธทาสภิกขุ. บริหารธุรกิจแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: อตัมมโย, ม.ป.ป. 
พรศักด์ิ ผ2องแผ4ว. ศาสตร9แหBงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
มัลลิกา บุนนาค. สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ยุทธ ไกยวรรณ�. การวิเคราะห9สถิติหลายตัวแปรสําหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖.  
วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร ม2วงเกลี้ยง. คูBมือมาตรฐานการสBงเสริมสวัสดิภาพและคุ�มครอง

พิทักษ9สิทธิคนพิการ. สํานักงานส2งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ�เด็กเยาวชนผู4ด4อยโอกาส
คนพิการและผู4 สู งอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๐. 

วิโรจน� สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห9องค9การ
ศึกษาไทย. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: พิมพ�พิสุทธ�, ๒๕๔๕. 



 
๑๙๒ 

 

บรรณานุกรม (ตBอ) 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ. องค9การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สถาบันราชประชาสมาสัย. ธรรมาภิบาลบันดาลสุข. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข, 

๒๕๔๙.  
สมิต สัชฌุกร. การต�อนรับและบริการท่ีเปWนเลิศ. กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๕๐. 
สุภางค� จันทวานิช. การวิเคราะห9ข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
สุจิตรา รณรื่น. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘. 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน� วาสโน). สังคหวัตถุ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
สมพงษ� เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�เกษมสุวรรณ, ๒๕๑๕.  
สมยศ นาวีการ. การบริหารเพ่ือความเปWนเลิศ. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สํานักงานส2งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห2งชาติ. พระราชบัญญัติสBงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. 
กรุงเทพมหานคร: ร4านดีสุวรรณซัพพลายเซอร�วิส, ๒๕๕๖.   

สํานักงานส2งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห2งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย�. คูBมือสิทธิของคนพิการ. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
ส2งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห2งชาติ, ๒๕๕๔. 

สํานักงานส2งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห2งชาติ. คูBมือรายการอุปกรณ9ส่ิงอํานวยความ
สะดวกหรือบริการท่ีสอดคล�องกับความต�องการพิเศษของคนพิการ ๒๕๕๖ . 
กรุงเทพมหานคร: ร4านดีสุวรรณซัพพลายเซอร�วิส, พ.ศ. ๒๕๕๖.   

(๒) ดุษฎีนิพนธ9/วิทยานิพนธ9/ : 
กิตต์ิรวี เลขะกุล. “ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค�การท่ีส2งผลต2อประสิทธิผลองค�การของเทศบาลในเขต

ภาคใต4ของประเทศไทย”. หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน. มหาวิทยาลัยหาดใหญ2, ๒๕๖๑.  

จินตนา คงเหมือนเพชร. “ความพึงพอใจของประชาชนต2อการบริการของเทศบาลเมืองป*ตตานี”.
กรุงเทพมหานคร: ฐานข�อมูลวิทยานิพนธ9ไทย, ๒๕๔๐.  

เฉลิมพล แก4วแกมเสือ. “การศึกษารูปแบบงานเทศบาลนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ9รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๕. 

วาสนา เจริญสอน. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค�การบริหารส2วนตําบลใน
ประเทศไทย”. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอีสเทิร�น
เอเชีย, ๒๕๕๒. 

 
 
 



 
๑๙๓ 

 

บรรณานุกรม (ตBอ) 
 
(๓) รายงานการวิจัย : 
จิตรา ศิริสมบูรณ�ลาภ. “แนวทางการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศไทยเพ่ือ

รองรับการก4าวสู2ประชาคมอาเซียน”. รายงานการวิจัย. สํานักงานส2งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห2งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�, 
๒๕๕๖. 

ฐิติกานต� นิยมอดุลย�. “ความต4องการของคนพิการต2อสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเข4าถึงบริการทาง
สังคม: กรณีศึกษาอําเภอกะทู4 จังหวัดภูเก็ต”. สํานักงานการวิจัยแหBงชาติ. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๓. 

ธาริกา ศักด์ิเศรษฐ. “การนํานโยบายด4านการจัดสวัสดิการให4แก2ผู4สูงอายุไปปฏิบัติขององค�กรปกครอง
ส2วนท4องถ่ิน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๕๖. 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญ มีลี้. “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”. รายงานการวิจัยสถาบันพระปกเกล�า. 
กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร4าว, ๒๕๔๔. 

ไพโรจน� วงศ�วิภานนท� และคณะ. “ธรรมาภิบาลในองค�กรของรัฐ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย”. 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔. 

(๔) บทความ : 
กิตติ ภูพันธ�หงษ�. “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู4พิการด4านร2างกายในเขตเทศบาลตําบลเวียง

คํา อําเภอกุมภวาปY จังหวัดอุดรธานี”. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ. (ราชธานีวิทยาการ ครั้งท่ี ๑, ๒๕๕๙): ๑. 

กองวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�. “อารยสถาป*ตย�
ความเสมอภาค ไม2ใช2ความสงสาร”. ขBาวเตือนภัย. ปYท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒๖ (เมษายน ๒๕๕๙): 
๑. 

จักรภพ ดุลศิริชัย. “การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก2น: กรณีศึกษาบุคคลท่ีมี
ความบกพร2องทางการเห็น”. วารสารวิจัย มข. มส. (บศ.), ๑ (๑), (ม.ค.-เม.ย. ๒๕๖๐): 
๔๑. 

ชัชพงศ� เทียมทันวณิช. “การนําหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ เพ่ือเสริมสร4างความเข4มแข็งของชุมชนบ4าน
ห4องพอก ตําบลนาคําใหญ2 อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร”. วารสารมนุษยศาสตร9และ
สังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปYท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๑): ๒๑๒. 

ชัญญา ลี้ศัตรูพ2าย. “การทํางานของเจ4าหน4าท่ีเทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใต4ระบบการบริหาร
จัดการแนวใหม2ตามหลักธรรมาภิบาล”. วารสารพฤติกรรมศาสตร9. ปYท่ี ๑๕ ฉบับ ๑ 
(กันยายน ๒๕๕๒): ๑๗๙-๑๘๐. 

 
 



 
๑๙๔ 

 

บรรณานุกรม (ตBอ) 
 
ฉัตรา โพธิ์พุ2ม. “ป*จจัยท่ีส2งผลต2อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ4านแพ4ว (องค�การมหาชน)”. 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหBงประเทศไทย (สสอท.). ปYท่ี ๒๐ 
ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๘): ๑๑๒. 

เทียรพชร พิมพ�ขุมเหล็ก. “แนวคิดธรรม ๔ ประการท่ีส2งผลต2อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน2วยกู4ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน� จังหวัดชลบุรี”. สหศาสตร9ศรีปทุม ชลบุรี. ปYท่ี ๑ 
ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๓): ๑-๒. 

ธีรยุทธ บุญมี. “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในข้ัน ๒”. วารสารกรมประชาสัมพันธ9. ๑๑, 
(๒๕๔๑): ๑๑. 

ประจักษ� โคชะถา. “วัฒนธรรมองค�การและธรรมาภิบาลท่ีส2งผลต2อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคเหนือ”. วารสารครุศาสตร9
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปYท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–
ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๑๖-๑๑๗.  

พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ). “อบรมจิตใจดีมีสุขทุกท่ี”. แสงอีสาน. ปYท่ี ๒, ฉบับท่ี ๗ (ธันวาคม 
๒๕๔๖-กุมภาพันธ� ๒๕๔๗): ๖๒-๖๓.  

พระไทยรัฐ ผันอากาศ. “การศึกษาการให4บริการตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหาร
ส2วนตําบลตะขบ อําเภอป*กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา 
ฉบับพิเศษ ๑. “ก4าวสู2ทศวรรษท่ี ๒ ของวิทยาลัยนครราชสีมา” (๒๕๕๙): ๕๖๒-๕๖๓. 

พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ). “การประยุกต�ใช4หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานขององค�การ
บริหารส2วนตําบลหนองทุ2ม อําเภอวาปYปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. สาขาวิชารัฐศาสตร�
การปกครอง. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร4อยเอ็ด. วารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอ็ด, ปYท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๘): ๑๘๔-๑๘๕. 

พรวิทู โค4วคชาภรณ�. “อารยสถาป*ตย� (Universal Design)”. สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. ปYท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒๑ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗): ๒. 

ไพโรจน� พรหมสาส�น. การบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ. วารสารพัฒนาชุมชน. ๓๗ (๗), (๒๕๔๑): ๑๕-
๑๙. 

วรภัทร โตธนะเกษม. การสร�าง Good Governance ในองค9กร. วารสาร กสท. ๘, (๒๕๔๒): ๑๓. 
ศรีสกุล เจริญศรี. “ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค�การ กับประสิทธิผลองค�การของหน2วยงานในสังกัด

สํานักงานผู4บัญชาการตํารวจแห2งชาติ”. วารสารชBอพะยอม. ปYท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–
มิถุนายน, ๒๕๕๙): ๔๗. 

สมาน ลอยฟhา และคณะ. “การจัดให4บริการของห4องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาผู4พิการ”. 
วารสารสารสนเทศศาสตร9. ปYท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๗): ๑๙-๓๕.   

 
 



 
๑๙๕ 

 

บรรณานุกรม (ตBอ) 
 
สุรจิต อุดมสัตย�. “รูปแบบการจัดการป*จจัยเพ่ือพัฒนาความผูกพันต2อองค�การของบุคลากรสถาบันการ

พลศึกษาในประเทศไทย”. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ปYท่ี ๒ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๖๐. 

อนัญญา เจียนรัมย�. “ความต4องการได4รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตองค�การบริหาร
ส2วนตําบลสนามชัย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9. ปYท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๖๓. 

อุทัย จันทรรัตนกานต�. “หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี”. JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE. ปYท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ค.–ส.ค. ๒๕๖๐): ๑๑๙.  

(๕) เอกสารท่ีไมBได�ตีพิมพ9เผยแพรBและเอกสารอ่ืน ๆ :  
กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู4พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

พ.ศ. ๒๕๔๘. เล2ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๕๒ ก. ราชกิจจานุเบกษา, ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘.  
กฎกระทรวง กระทรวงคมนาคม: กําหนดลักษณะหรือการจัดให4มีอุปกรณ�สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

บริการในอาคารสถานท่ียานพาหนะและบริการขนส2งเพ่ือให4คนพิการสามารถเข4าถึงและ
ใช4ประโยชน�ได4 พ.ศ. ๒๕๕๖. เล2ม ๑๓๐ ตอนท่ี ๓๑ ก. ราชกิจจานุเบกษา, ๓ เมษายน 
๒๕๕๖. 

เปรม ติณสูลานนท�. “จริยธรรมการบริหารภาครัฐ”. มติชนรายวัน, (๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘). 
ภัทรกิต์ิ โกมลกิติ. ชีวิตและข4อจํากัดด4านการเดินทางของผู4พิการไทย. ภาควิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม และสถาป*ตยกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. เอกสารเผยแพรB.
๒๕๕๑. (อัดสําเนา). 

วิริยะ นามศิริพงศ�พันธุ� และจุไร ทัพวงษ�. อ4างถึงในปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ. สํานักวิชาการ. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู4แทนราษฎร. เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส9. ๒๕๕๘. 

กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ4างหรือเจ4าของสถานประกอบการและหน2วยงานของรัฐ
จะต4องรับเข4าทํางานและจํานวนเงินท่ีนายจ4างหรือเจ4าของสถานประกอบการจะต4อง
นําส2งเข4ากองทุนส2งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒). เล2ม ๑๓๔ ตอนท่ี 
๑๐๓ ก. ราชกิจจานุเบกษา. ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

กฎกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�: กําหนดลักษณะหรือการจัดให4มี
อุปกรณ�สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ีหรือบริการสาธารณะอ่ืน
เพ่ือให4คนพิการเข4าถึงและใช4ประโยชน�ได4 พ.ศ. ๒๕๕๕. เล2ม ๑๓๐ ตอนท่ี ๔ ก.       
ราชกิจจานุเบกษา, ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖. 

สุเชาวน� พลอยชุม. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาพุทธปรัชญาในสุตตันตป�ฎก. (ม.ป.ท.).  
พระราชบัญญัติส2งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐. เล2ม ๒๔ ตอนท่ี ๖๑ ก. ราช

กิจจานุเบกษา, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐. 
 



 
๑๙๖ 

 

บรรณานุกรม (ตBอ) 
 
สํานักงานคณะกรรมการข4าราชการพลเรือน. การบริหารกิจการบ4านเมืองท่ีดี (Good Governance). รายงาน

ประจําปo ๒๕๔๑-๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการข4าราชการพล
เรือน, ๒๕๔๔. (อัดสําเนา). 

สํานักวิชาการ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู4แทนราษฎร. ปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ. เอกสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส9. ๒๕๕๘. (อัดสําเนา). 

อรพินท� สพโชคชัย. สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐท่ีดี (Good Governance). รายงานทีดีอาร9
ไอ (TDRI). (๒๐), ๒๕๔๑. (อัดสําเนา). 

(๖) ส่ืออิเล็กทรอนิกส9 : 
กระทรวงแรงงาน. กฎหมายสําหรับคนพิการ: สิทธิคนพิการตามกฎหมายท่ีสําคัญ. [ออนไลน�]. 

แหล2งท่ีมา: http://www.mol.go.th/employee/low_disabilitie [๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑]. 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดสมุทรปราการ. หนBวยงานรับผิดชอบคน
พิการ. [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: http://www.samutprakan.m-society.go.th/ [๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๒]. 

สํานักงานส2งเสริมการปกครองท4องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ. ข�อมูลพ้ืนฐาน สถจ. [ออนไลน�]. 
แหล2 ง ท่ี มา :  http://samutprakanlocal.go.th/public/visionmision/data/index/ 
menu/244, [๒๘ กันยายน ๒๕๖๒] 

สํานักงานส2งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห2งชาติ (พ.ก.). อนุสัญญาวBาด�วยสิทธิคนพิการ 
(CRPD). [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: http://www.http://neppr56.dep.go.th/index. 
php/claim/อนุสัญญาว2าด4วยสิทธิคนพิการ-crpd [๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 

(๗) สัมภาษณ9/สนทนากลุBม 
สัมภาษณ9  
 นางสาวนงนุช มีสุข, ผู4อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค�การบริหารส2วนตําบลบาง

น้ําผึ้ง 
 นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค�การบริหารส2วนตําบลบางกระสอบ 
 นายสําเนาว� รัศมิทัต, นายกองค�การบริหารส2วนตําบลบางน้ําผึ้ง 
 นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค�การบริหารส2วนตําบลบางกระสอบ 
 นายจงรัก แปhนเล็ก, นายกองค�การบริหารส2วนตําบลบางกอบัว 
 นาวสาวปGยาภรณ� พ2วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค�การบริหารส2วนตําบลบางยอ 
 นายนายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค�การบริหารส2วนตําบลบางยอ 
 นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ�, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง 
 พระครูสังฆรักษ� ชัยวัฒน� ชยวฑฺฒโน, เจ4าอาวาสวัดโมกข� พระประแดง สมุทรปราการ 
 นางสาวสุรีย� จรกล, หัวหน4าฝ}ายสังคมสงเคราะห� ทม.ปู}เจ4าสมิงพราย 



 
๑๙๗ 

 

 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัย มหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย  

 ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 

 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณ
ราชวิทยาลัย 

 นางนัยนา สุทธิพธษ�, ผู4อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง 
 นายวัชระ เติมวรรณภัตร�, นายกองค�การบริหารส2วนตําบลทรงคะนอง 
 นายวิริศิรินทร� ประนอมชัย, ผู4อํานวยกองสวัสด์ิการองค�การบริหารส2วนตําบลบาง

กระเจ4า 
 นายณรงค� ดวงดี, นายกองค�การบริหารส2วนตําบลบางกระเจ4า 
สนทนากลุBมเฉพาะ  
 รศ.ดร.สุรพล สุยะพหรม, รองอธิการบดี ฝ}ายกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณะบดีฝ}ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
อาจารย� ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
อาจารย� ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
นายวิษณุพงศ� สงวนสัจพงษ�, นายอําเภอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ร.อ. เทิดศักด์ิ อ4นชัยยะ, อุปนายกสมาคมฯ สมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ 
นายกมล นระทีทาน, อุปนายกสมาคมฯ สมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ 
น.ส.จิราพร อรุณพูลทรัพย�, ผู4อํานวยการศูนย�พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระ
ประแดง 
นายภาวี ศิโรดม, ประธานสภาองค�การบริหารส2วนตําบลบางกระสอบ จังหวัด
สมุทรปราการ 
ดร.ธงชัย คล4ายแสง, นักวิชาการอิสระ 
ดร.ภูรีภัทร ห4วยหงส�ทอง, นักวิชาการอิสระ 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
(I) Books : 
Bartol, K. M., & Martin, D. C. Management. (2nded.). New York: McGraw – Hill, 1997. 
Fayol, Henri. General and Industrial Management. London: Sir Isaac Pitman & Sons, 

1961. 
Freeman, R. E. Management. (5thed.). New Jersey: Practice – Hall, 1992. 



 
๑๙๘ 

 

บรรณานุกรม (ตBอ) 
 
James D. Mooney. The Principle of Organization. Revised Edition. New York: Harper 

& Rows. Pulisher, 1947. 
Luther, Gulick and Lydall Urwick. Papers on the Science of Administration. New 

York: Columbia University, 1973. 
Schermerhorn. J. R. Management. (5thed.). USA: John Wiley and Sons, 1999. 
Straub, J. T., & Attner, R. F. Introduction to Business. Boston: Kent, 1985. 
Thee Haiman, William G. Scott and Potvik E. Conner. Managing the Modern 

Organization. 3d. ed . Boston: Houghton F Miffin Company, 1978. 
Yamane, T. Statistic: An Introductory Analysis, 3rd ed. New York: Harper and Row, 

1973. 
(II) Articles : 
Brown, R. B. Meta-competence: A recipe for reframing the competence debate. 

Personnel Review, 22 (6) (1993): 273. 
Likert, Rensis “The Method of Constructing and Attitude Scale”. Reading in Attitude 

Theory and Measurement. (Fishbeic. Matin. Ed. New York: Wiley & Son, 
1967): 90-95.   

 



 

๑๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๐๐ 

 

ภาคผนวก ก การวิเคราะห�ค�าดัชนี IOC 
รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตรวจ IOC 

  
๑. รศ. ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒. ผศ. ดร. ธิติวุฒิ หม่ันมี อาจารย+ประจําภาควิชารัฐศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๓. ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย+ประจําภาควิชารัฐศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๔. นายชัยพร ภูผารัต ผู6อํานวยการสํานักงานสมาคมคนพิการ สํานักงานสมาคมคน

พิการทุกประเภทแห8งประเทศไทย 
๕. นางสาวจุฑารัตน+ แก6วลอย ผู6อํานวยการศูนย+บริการคนพิการ สํานักงานพัฒนาสังคม 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๑ 

 

ผลการหาค8าดัชนีความสอดคล6องตามวัตถุประสงค+เป=นรายข6อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กร

ปกครองส8วนท6องถ่ิน 
ผู6วิจัย นายสิงห+คํา มณีจันสุข 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร+ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ข�อ การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. ความโอบอ�อมอารี         
๑ ท8านอํานวยความสะดวกด6านวัสดุสิ่งของ

แก8ผู6มาติดต8อราชการและแก8เพ่ือน
ร8วมงานอย8างเต็มใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒ หากผู6มาติดต8อราชการเดือดร6อน ท8าน
ยินดีให6ความช8วยเหลือทันที 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๓ ท8านยินดีให6คําแนะนําหรืออธิบาย
เก่ียวกับข้ันตอนต8าง ๆ แก8ผู6มาติดต8อ
อย8างถูกต6อง 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๔ ท8านให6ความร8วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การช8วยเหลือคนพิการอย8างเต็มท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๕ ท8านให6อภัยเม่ือเกิดข6อผิดพลาดในการ
ทํางาน หรือล8วงเกินซ่ึงกันและกัน 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

 ๒. วจีไพเราะ         
๖ ท8านไม8ใช6คําพูดท่ีเป=นคําหยาบ พูดจาด6วย

ถ6อยคําท่ีสุภาพและถ6อยคําท่ีมีประโยชน+ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๗ ท8านยึดถือและพูดด6วยถ6อยคําท่ีเป=นจริง +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 
๘ เวลาพูดท้ังท่ีเป=นทางการและไม8เป=น

ทางการท8านหลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะ
กระทบกระท่ังต8อผู6อ่ืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๙ ท8านพูดคุยเป=นกันเองกับทุกคน โดยไม8ถือ
ตัว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๐ ท8านเป=นคนท่ีพูดเพ่ือให6เกิดความเข6าใจ
อันดีต8อผู6มาติดต8องานและเพ่ือนร8วมงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

          



 

๒๐๒ 

 

ข�อ การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๓. สงเคราะห�ประชาชน         
๑๑ ท8านให6ความอนุเคราะห+แก8ผู6พิการด6วย

ความเต็มใจ 
๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๑๒ หากมีโอกาสท8านจะเป=นจิตอาสา เพ่ือ
ช8วยเหลือผู6มาติดต8อราชการและคนอ่ืน ๆ 
ได6ตลอดเวลา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๓ ท8านให6ความช8วยเหลือผู6พิการและเพ่ือน
ร8วมงานด6วยความเป=นกัลยาณมิตร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๔ ท8านช8วยเหลือแบ8งปPนความรู6ให6แก8
ผู6ด6อยโอกาสและคนพิการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๕ เม่ือมีปPญหาติดขัดในการประสานงาน 
ท8านคิดหาวิธีแก6ไข ช8วยคลี่คลายปPญหา
เพ่ือให6ประชาชนสมหวังกลับไปด6วยความ
ประทับใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๔. วางตนพอดี          
๑๖ ท8านเรียนรู6และยอมรับในพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืน เข6าใจในเหตุการณ+และ
สิ่งแวดล6อม 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๑๗ ท8านวางตัวเสมอต6นเสมอปลายจนได6รับ
ความเชื่อถือจากผู6มาติดต8อและเพ่ือน
ร8วมงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๘ ท8านเป=นคนตรงไปตรงมา ไม8มีนอกไม8มีใน
และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๙ ท8านมีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การ
กระทํา และการแสดงออก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๐ ท8านเป=นแบบอย8างท่ีดีให6คนอ่ืนได6 เพราะ
เลือกท่ีจะยืนอยู8บนความจริงและความ
ถูกต6อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 
 
 
 



 

๒๐๓ 

 

ตอนท่ี ๓ เป8นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

ข�อ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. เคารพและปฏิบัติตามกติกา         
๑  ท8านปฏิบัติงานเป=นไปตามเจตนารมณ+

ของกฎหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒  ท8านยึดหลักความเสมอภาคในการ
ให6บริการ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๓  ท8านปฏิบัติตามกฎระเบียบต8าง ๆ โดย
ยึดถืออํานาจตามกฎหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๔  กฎ ระเบียบ ข6อบังคับต8าง ๆ ขององค+กร
ท8านมีความทันสมัย เป=นธรรมและเป=นท่ี
ยอมรับของสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๒. เมตตาธรรมต�อผู�อ่ืน          
๕ ท8านปฏิบัติงานด6วยความสุจริต ไม8มีเรื่อง

ร6องเรียน 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๖ ท8านมีการตอบสนองความต6องการของ
ประชาชน เช8น การอํานวยความสะดวก
ให6กับประชาชนอย8างเสมอภาค 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๗ เม่ือท8านกระทําความผิดทางวินัย องค+กร
จะสอบสวนและพิจารณาโทษด6วยความ
เป=นธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๘ ท8านปฏิบัติงานท่ีได6รับมอบหมายอย8างเต็ม
ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน+ของ
ทางราชการและประชาชนเป=นหลัก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๓. ยืนหยัดความโปร�งใส          
๙ ท8านสามารถเปSดเผยข6อมูลข8าวสารสําคัญ

ท่ีประชาชนควรรู6 เช8น ข6อบัญญัติ 
งบประมาณ และข6อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ6าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๐ ท8านมีการดําเนินการเผยแพร8
ประชาสัมพันธ+ข6อมูลข8าวสาร ด6วยวิธีการ
และรูปแบบต8าง ๆ ได6 เช8น ปSดประกาศ 
ประชุมชี้แจง และเว็ปไซด+ของหน8วยงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 



 

๒๐๔ 

 

ข�อ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๑๑ ท8านปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข6อมูลข8าวสาร
และมีระบบให6ประชาชนเข6าถึงและรับรู6
ข6อมูลข8าวสารได6 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๒ ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมขององค+กรท8านได6 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๔. เต็มใจมีส�วนร�วม         
๑๓ ท8านเปSดรับฟPงความคิดเห็นจากประชาชน

ท่ัวไปเพ่ือนํามาใช6ในการบริหารงาน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๔ ท8านมีการตอบสนองและนําความคิดเห็น
ท่ีรับฟPง มาใช6ในการตัดสินใจหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๕ ประชาชนมีส8วนร8วมในการให6ข6อมูล
เก่ียวกับการวางแผนโครงการต8าง ๆ ของ
องค+กรเสมอมา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๖ องค+กรมีกิจกรรมสนับสนุนการมีส8วนร8วม
ของประชาชนเป=นส8วนสําคัญ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๕. เน�นความรับผิดชอบ          
๑๗ ท8านมีการกําหนดเปVาหมายและ

วัตถุประสงค+ของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๑๘ ท8านกับเพ่ือนร8วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให6
เป=นไปตามเปVาหมายและวัตถุประสงค+ท่ี
กําหนดไว6 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๙ ท8านมีความกระตือรือร6นในการแก6ไข
ปPญหาของประชาชน 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๒๐ องค+กรมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ6าหน6าท่ีในหน8วยงาน
อย8างสมํ่าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๖. ประกอบด�วยความคุ�มค�า         
๒๑ ท8านให6บริการด6วยมาตรฐาน สะดวก 

รวดเร็ว เพ่ือให6เกิดความคุ6มค8า 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๕ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๒๒ ท8านมีการใช6ทรัพยากรท่ีมีอยู8อย8างคุ6มค8า 
และเกิดประโยชน+สูงสุดแก8ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 



 

๒๐๕ 

 

ข�อ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๒๓ องค+กรมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนา
เพ่ือพัฒนาประชาชนครอบคลุมทุกด6าน 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

๒๔ องค+กรมีการใช6จ8ายงบประมาณตรงกับ
ปPญหาและความต6องการของประชาชน 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 

 
ตอนท่ี ๔ เป8นคําถามเก่ียวกับป=จจัยการบริหาร 

ข�อ ป=จจัยการบริหาร  

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. ด�านการวางแผน           
๑  ฝ�ายบริหารมีการจัดทําแผนเพ่ือให6บรรลุ

ตามวัตถุประสงค+และเปVาหมายการ
ดําเนินงานท่ีกําหนด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒  แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค+ 
เปVาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ 
และระยะเวลาดําเนินงานไว6อย8างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๓  มีการสื่อสารให6กับเจ6าหน6าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๔  มีการมอบหมายหน6าท่ีความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามแผนให6แก8เจ6าหน6าท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๕ มีการนําผลการวิเคราะห+สภาพแวดล6อม
มากําหนดกลยุทธ+ในการพัฒนาหน8วยงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๒. ด�านการจัดองค�การ          
๖ องค+กรมีการจัดโครงสร6าง เป=นไปตาม

อํานาจหน6าท่ีและสอดคล6องกับนโยบาย
ของผู6บริหาร  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๗ ผู6บริหารขององค+กรมีการมอบหมาย
อํานาจหน6าท่ีในการตัดสินใจให6แก8
ผู6บริหารระดับ รองลงมา  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

          
 



 

๒๐๖ 

 

ข�อ ป=จจัยการบริหาร  

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๘ องค+กรมีการจัดเจ6าหน6าท่ีให6เหมาะสมกับ
งานและตําแหน8งหน6าท่ีท่ีได6รับมอบหมาย
เป=น ปPจจุบัน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๙ องค+กรมีการมอบหมายหน6าท่ีความ
รับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๐ โครงสร6างขององค+กรมีความยืดหยุ8นและ
สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได6
อย8างเหมาะสมตามสถานการณ+และ
สภาพแวดล6อม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๓. ด�านการบังคับบัญชาส่ังการ          
๑๑ ผู6บังคับบัญชาในองค+กรให6คําแนะนํา หรือ

มีการชี้นําในการปฏิบัติงาน
ผู6ใต6บังคับบัญชาอย8างสมํ่าเสมอ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๒ องค+กรมีการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ของแต8ละตําแหน8งตรงกับหน6าท่ีความ
รับผิดชอบ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๓ องค+กรมีการเปSดโอกาสให6ผู6ปฏิบัติงาน
และประชาชนมีส8วนร8วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๔ องค+กรมีการส8งเสริมหรือสนับสนุน
เจ6าหน6าท่ีในการเข6ารับการศึกษา
ฝWกอบรม หรือหาความรู6ใหม8 ๆ อยู8เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 
 
 

๑๕ องค+กรมีการนําข6อเสนอแนะหรือ
ข6อคิดเห็นหรือข6อทักท6วงไปปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 
 
 

 ๔. ด�านการประสานงาน          
๑๖ องค+กรมีการการสื่อสารแบบสองทางท้ัง

บนลงล8าง และล8างข้ึนบน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๗ องค+กรมีการประสานงานข6ามสายงาน
เช8น จากหน8วยงานภาครัฐกับหน8วยงาน
ภาคเอกชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 



 

๒๐๗ 

 

ข�อ ป=จจัยการบริหาร  

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๑๘ องค+กรส8งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ+
ระหว8างสายงานในองค+กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๘ องค+กรมีการสร6างความสัมพันธ+กับ
หน8วยงานภายนอกอยู8เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๐ องค+กรส8งเสริมให6มีการสร6างบรรยากาศ
ในการทํางานแบบพ่ีน6อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๕. ด�านการควบคุม          
๒๑ องค+กรมีการทําข6อตกลงการปฏิบัติหน6าท่ี

ระหว8างผู6ปฏิบัติงานกับผู6บริหารในทุก ๆ 
วาระ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๒ องค+กรมีการออกกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ
เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากท่ี
กฎหมายกําหนดไว6อย8างชัดเจน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๓ องค+กรมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามระบบ
คุณธรรม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๔ องค+กรมีการนํามาตรการ หรือข6อบังคับ
มาปฏิบัติ พร6อมมีบทลงโทษกรณีไม8
ปฏิบัติตาม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๕ องค+กรมีประโยชน+ตอบแทนต8าง ๆ กรณี
ผู6ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือ
ข6อตกลงท่ีกําหนดไว6  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 
ตอนท่ี ๕ เป8นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือ
ทางร�างกาย 

ข�อ 
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน

พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร�างกาย 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ          
๑ องค+กรท8านมีการประชาสัมพันธ+ให6คน

พิการมาลงทะเบียนและทําบัตรประจําตัว
คนพิการทุกปX 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 



 

๒๐๘ 

 

ข�อ 
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน

พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร�างกาย 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๒ องค+กรท8านมีการประชาสัมพันธ+ วัน เวลา 
ให6ผู6ท่ีลงทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการ
ตามกําหนด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๓ องค+กรท8านมีการจ8ายสวัสดิการเบ้ียความ
พิการให6แก8คนพิการเดือนละ ๘๐๐ บาท 
ต8อคน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๒. การแพทย�และสุขภาพ          
๔ องค+กรมีการให6ความรู6เก่ียวกับการบริการ

ทางการแพทย+และค8าใช6จ8ายในการ
รักษาพยาบาลแก8คนพิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๕ องค+กรมีการส8งเสริมค8าใช6จ8ายอุปกรณ+
เครื่องช8วยความพิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๖ องค+กรช8วยส8งเสริมพัฒนาการเพ่ือปรับ
สภาพทางร8างกาย จิตใจ อารมณ+ สังคม 
พฤติกรรม สติปPญญา และการเรียนรู6 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๓. การศึกษา          
๗ องค+กรท8านได6เข6าไปดูแลส8งเสริม

การศึกษาตามกฎหมายว8าด6วยการศึกษา
แห8งชาติแก8คนพิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๘ องค+กรส8งเสริมการศึกษาตามความ
เหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือ
การศึกษานอกระบบแก8คนพิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๙ องค+กรส8งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช8วยเหลืออ่ืนทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๔. การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย         
๑๐ องค+กรได6เข6าไปช8วยปรับสภาพแวดล6อมท่ี

อยู8อาศัยของผู6พิการโดยเฉพาะการ
ปรับปรุงห6องน้ํา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๐ องค+กรท8านได6เข6าไปสํารวจและช8วยปรับ
สภาพท่ีอยู8อาศัยโดยเฉพาะราวจับและ
พ้ืนผิวทางเดิน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 



 

๒๐๙ 

 

ข�อ 
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน

พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร�างกาย 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๑๒ องค+กรท8านได6เข6าไปสํารวจและช8วยปรับ
สภาพท่ีอยู8อาศัยตามความเหมาะสมตาม
ลักษณะของผู6พิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๕. การจัดให�มีส่ิงอํานวยความสะดวก          
๑๓ องค+กรท8านได6จัดสร6างสิ่งอํานวยความ

สะดวกในส8วนขององค+กรภาครัฐเพ่ือให6
คนพิการเข6าถึงและใช6ประโยชน+ได6จริง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๔ องค+กรท8านมีกฎ ระเบียบให6หน8วยงาน
เอกชนต6องสร6างสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู6พิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๕ หน8วยงานท8านคุ6มครองสิทธิคนพิการและ
ให6เข6ามามีส8วนร8วมทางสังคมสําหรับคน
พิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๖. การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�ง
สาธารณะสําหรับคนพิการ 

        

๑๖ องค+กรท8านได6เข6าไปกํากับดูแลอย8างใกล6
ชัดเก่ียวกับการเก็บอัตราค8าโดยสาร
สําหรับผู6พิการ 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 
 
 

๑๗ องค+กรท8านรณรงค+และประชาสัมพันธ+ให6
องค+กรด6านการขนส8งปฏิบัติต8อผู6พิการ
อย8างเป=นธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๑๘ คนพิการทุกคนได6รับการยกเว6นค8า
โดยสารรถไฟฟVา BTS และไฟฟVาใต6ดินทุก
สถานี และ อ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 ๗. การมีงานทํา         
๑๙ องค+กรท8านมีการส8งเสริมอาชีพให6แก8คน

พิการ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๐ องค+กรท8านมีการเข6าไปสํารวจสถาน
ประกอบ การหรือหน8วยงานของรัฐ ให6มี
การจ6างงานคนพิการทุกแห8ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๑ องค+กรท8านส8งเสริมให6ภาคเอกชนรับผู6
พิการเข6าไปทํางานตามอัตราส8วน ๑๐๐ 
คนต8อผู6พิการ ๑ คน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 



 

๒๑๐ 

 

ข�อ 
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน

พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร�างกาย 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๘. บริการกู�ยืมเงินประกอบอาชีพ
สําหรับคนพิการ 

        

๒๒ องค+กรท8านเปSดโอกาสให6คนพิการ
สามารถขอรับบริการกู6ยืมเงินประกอบ
อาชีพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

๒๓ องค+กรท8านเปSดโอกาสให6ผู6ดูแลคนพิการ
สามารถขอรับบริการกู6ยืมเงินประกอบ
อาชีพ 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช6ได6 
 
 

๒๔ องค+กรท8านไม8คิดดอกเบ้ียเงินกู6ยืมสําหรับ
การประกอบอาชีพของผู6พิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช6ได6 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑๑ 

 

 
 

 
 
 



 

๒๑๒ 

 

 
 
 
 
 



 

๒๑๓ 

 

 
 
 
 
 



 

๒๑๔ 

 

 
 
 
 
 



 

๒๑๕ 

 

 
 
 
 
 



 

๒๑๖ 

 

ภาคผนวก ข ตารางแสดงค�าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ผลการทดสอบค8าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กร

ปกครองส8วนท6องถ่ิน 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.973 97 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1 380.42 1610.452 .442 .973 
a2 380.59 1609.534 .344 .973 
a3 380.69 1613.604 .319 .973 
a4 380.26 1598.198 .474 .973 
a5 380.69 1588.491 .638 .973 
a6 380.76 1580.670 .586 .973 
a7 380.46 1581.393 .491 .973 
a8 380.32 1592.516 .610 .973 
a9 380.09 1599.641 .467 .973 
a10 380.02 1612.557 .300 .973 
a11 380.39 1597.696 .390 .973 



 

๒๑๗ 

 

a12 380.22 1607.619 .417 .973 
a13 380.22 1582.005 .678 .973 
a14 380.42 1573.461 .731 .973 
a15 380.49 1570.783 .754 .973 
a16 380.62 1584.730 .702 .973 
a17 380.62 1558.229 .731 .973 
a18 380.46 1566.156 .739 .973 
a19 380.42 1570.872 .767 .973 
a20 380.36 1564.514 .809 .973 

ภาพรวมสังคหวัตถุ 4 380.43 1588.656 .863 .973 
b1 379.92 1632.574 -.101 .974 
b2 379.89 1624.076 .098 .974 
b3 379.99 1622.438 .117 .974 
b4 380.02 1620.032 .172 .974 
b5 379.99 1623.178 .102 .974 
b6 379.86 1620.956 .167 .974 
b7 379.96 1601.466 .428 .973 
b8 379.79 1613.685 .291 .973 
b9 379.99 1606.899 .346 .973 
b10 379.89 1609.113 .337 .973 
b11 379.79 1619.230 .179 .974 
b12 379.92 1603.953 .407 .973 
b13 379.76 1621.568 .167 .974 
b14 379.86 1619.957 .169 .974 
b15 379.99 1631.068 -.054 .974 
b16 379.72 1628.124 .003 .974 
b17 379.49 1622.089 .167 .974 
b18 379.82 1618.531 .165 .974 
b19 379.92 1617.779 .186 .974 
b20 380.26 1626.128 .024 .974 
b21 380.19 1622.647 .097 .974 
b22 380.19 1609.279 .265 .974 
b23 380.16 1609.831 .279 .974 
b24 380.09 1615.826 .232 .974 

ภาพรวมการบริหาร
กิจการบ6านเมืองท่ีดี 

379.92 1618.473 .374 .973 



 

๒๑๘ 

 

c1 380.16 1602.897 .471 .973 
c2 380.19 1603.645 .410 .973 
c3 380.12 1605.080 .387 .973 
c4 380.06 1600.606 .505 .973 
c5 380.06 1609.811 .364 .973 
c6 380.39 1580.047 .710 .973 
c7 380.39 1582.281 .677 .973 
c8 380.46 1581.721 .741 .973 
c9 380.52 1560.527 .695 .973 
c10 380.36 1577.965 .718 .973 
c11 380.12 1603.806 .476 .973 
c12 380.09 1581.283 .731 .973 
c13 380.12 1598.198 .586 .973 
c14 380.36 1576.881 .770 .973 
c15 380.26 1579.298 .703 .973 
c16 380.12 1601.711 .517 .973 
c17 380.66 1564.661 .850 .973 
c18 380.26 1587.288 .650 .973 
c19 380.12 1585.808 .674 .973 
c20 380.42 1601.268 .407 .973 
c21 380.19 1612.742 .206 .974 
c22 380.22 1584.091 .681 .973 
c23 380.29 1593.790 .533 .973 
c24 380.19 1596.252 .535 .973 
c25 380.32 1586.185 .608 .973 

ภาพรวมปPจจัยการ
บริหาร 

380.26 1589.911 .972 .973 

d1 380.19 1602.460 .499 .973 
d2 380.09 1598.601 .558 .973 
d3 380.09 1590.405 .663 .973 
d4 380.02 1597.845 .541 .973 
d5 380.32 1587.985 .611 .973 
d6 380.32 1590.415 .646 .973 
d7 380.29 1573.264 .815 .973 
d8 380.46 1570.747 .793 .973 
d9 380.42 1572.319 .747 .973 



 

๒๑๙ 

 

d10 380.56 1566.793 .719 .973 
d11 380.22 1591.920 .558 .973 
d12 380.39 1579.768 .714 .973 
d13 380.36 1582.138 .690 .973 
d14 380.56 1568.818 .742 .973 
d15 380.62 1572.169 .749 .973 
d16 380.32 1575.062 .708 .973 
d17 380.32 1586.699 .600 .973 
d18 380.19 1583.420 .673 .973 
d19 380.29 1581.954 .651 .973 
d20 380.22 1592.432 .622 .973 
d21 380.42 1592.418 .544 .973 
d22 380.29 1599.191 .507 .973 
d23 380.49 1591.435 .546 .973 
d24 380.39 1584.135 .649 .973 

ภาพรวมการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับ

คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทาง

ร8างกาย 

380.33 1584.390 .865 .973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒๐ 

 

ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 คําช้ีแจง  
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะเป=นประโยชน+ใน
ด6านการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ โดยอาศัยการบูรณาการระหว8างศาสตร+ตะวันตก
และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และช8วยให6นักวิจัย นักวิชาการ หรือองค+กรท่ีเก่ียวข6อง สามารถนํา
องค+ความรู6ไปประยุกต+ใช6ให6เกิดประโยชน+ อันเป=นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการ
พัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการตามแนวทางท่ีนําเสนอต8อไป คําตอบของท8านจะถือเป=น
ความลับ และไม8มีผลกระทบต8อท8านแต8ประการใด ดังนั้นใคร8ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม ให6ตรง
กับความเป=นจริงของท8านให6มากท่ีสุดและครบทุกข6อ ผู6วิจัยขอขอบคุณท8านท่ีกรุณาให6ความร8วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป=นข6อมูลในการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ด6วย 

แบบสอบถามนี้เป=นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน โดยแบ8งออกเป=น ๖ ตอน ดังนี้      

ตอนท่ี ๑ เป=นคําถามเก่ียวกับปPจจัยส8วนบุคคล    
ตอนท่ี ๒ เป=นคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔  

 ตอนท่ี ๓ เป=นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการองค+กรท่ีดี 
  ตอนท่ี ๔ เป=นคําถามเก่ียวกับปPจจัยการบริหาร 
 ตอนท่ี ๕ เป=นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร8างกาย 
 ตอนท่ี ๖ ข6อเสนอแนะ  
 

นายสิงห+คํา มณีจันสุข 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร+ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 

๒๒๑ 

 

ตอนท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับป=จจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม   
คําช้ีแจง กรุณาใส8เครื่องหมาย � ลงในช8อง (   ) ท่ีตรงกับความเป=นจริงของท8านมากท่ีสุด 
 

๑. เพศ 
   (    ) ชาย    (    ) หญิง 
๒. อายุ 

(    ) ๒๐ – ๓๐ ปX   (    ) ๓๑ – ๔๐ ปX   
 (    ) ๔๑ – ๕๐ ปX   (    ) ๕๑ – ๖๐ ปX  
๓. สถานภาพสมรส 
  (    ) โสด    (    ) สมรส 
  (    ) หย8าร6าง / หม6าย   (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………….. 
๔. ระดับการศึกษา 
  (    ) ตํ่ากว8าปริญญาตรี   (    ) ปริญญาตรี 

(    ) ปริญญาโท    (    ) ปริญญาเอก 
๕. รายได6ต8อเดือน 

(    ) ๑๐,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท   (    ) ๒๐,๐๐๑–๓๐,๐๐๐ บาท   
(    ) ๓๐.๐๐๑–๔๐,๐๐๐ บาท    (    ) ๔๐,๐๐๑ บาท ข้ึนไป 

  
ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
คําช้ีแจง โปรดอ8านข6อความต8อไปนี้โดยละเอียด แล6วทําเครื่องหมาย �ลงในช8องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู6สึกของท8านซ่ึงเป=นจริงมากท่ีสุดเพียงข6อเดียว 
 

ข�อ การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ความโอบอ�อมอารี      
๑ ท8านอํานวยความสะดวกด6านวัสดุสิ่งของแก8ผู6มา

ติดต8อราชการและแก8เพ่ือนร8วมงานอย8างเต็มใจ 
     

๒ หากผู6มาติดต8อราชการเดือดร6อน ท8านยินดีให6
ความช8วยเหลือทันที 

     

๓ ท8านยินดีให6คําแนะนําหรืออธิบายเก่ียวกับ
ข้ันตอนต8าง ๆ แก8ผู6มาติดต8ออย8างถูกต6อง 

     

๔ ท8านให6ความร8วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ
ช8วยเหลือคนพิการอย8างเต็มท่ี 

     

๕ ท8านให6อภัยเม่ือเกิดข6อผิดพลาดในการทํางาน 
หรือล8วงเกินซ่ึงกันและกัน 

     



 

๒๒๒ 

 

ข�อ การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๒. วจีไพเราะ      
๖ ท8านไม8ใช6คําพูดท่ีเป=นคําหยาบ พูดจาด6วย

ถ6อยคําท่ีสุภาพและถ6อยคําท่ีมีประโยชน+ 
     

๗ ท8านยึดถือและพูดด6วยถ6อยคําท่ีเป=นจริง      
๘ เวลาพูดท้ังท่ีเป=นทางการและไม8เป=นทางการ

ท8านหลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะกระทบกระท่ังต8อผู6อ่ืน 
     

๙ ท8านพูดคุยเป=นกันเองกับทุกคน โดยไม8ถือตัว      
๑๐ ท8านเป=นคนท่ีพูดเพ่ือให6เกิดความเข6าใจอันดีต8อ

ผู6มาติดต8องานและเพ่ือนร8วมงาน 

     

 ๓. สงเคราะห�ประชาชน      
๑๑ ท8านให6ความอนุเคราะห+แก8ผู6พิการด6วยความ

เต็มใจ 
     

๑๒ หากมีโอกาสท8านจะเป=นจิตอาสา เพ่ือช8วยเหลือ
ผู6มาติดต8อราชการและคนอ่ืน ๆ ได6ตลอดเวลา 

     

๑๓ ท8านให6ความช8วยเหลือผู6พิการและเพ่ือน
ร8วมงานด6วยความเป=นกัลยาณมิตร 

     

๑๔ ท8านช8วยเหลือแบ8งปPนความรู6ให6แก8ผู6ด6อยโอกาส
และคนพิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

     

๑๕ เม่ือมีปPญหาติดขัดในการประสานงาน ท8านคิด
หาวิธีแก6ไข ช8วยคลี่คลายปPญหาเพ่ือให6
ประชาชนสมหวังกลับไปด6วยความประทับใจ 

     

 ๔. วางตนพอดี      
๑๖ ท8านเรียนรู6และยอมรับในพฤติกรรมของบุคคล

อ่ืน เข6าใจในเหตุการณ+และสิ่งแวดล6อม 
     

๑๗ ท8านวางตัวเสมอต6นเสมอปลายจนได6รับความ
เชื่อถือจากผู6มาติดต8อและเพ่ือนร8วมงาน 

     

๑๘ ท8านเป=นคนตรงไปตรงมา ไม8มีนอกไม8มีในและมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

     

๑๙ ท8านมีมาตรฐานในตัวเองท้ังการคิด การกระทํา 
และการแสดงออก 

     

๒๐ ท8านเป=นแบบอย8างท่ีดีให6คนอ่ืนได6 เพราะเลือก
ท่ีจะยืนอยู8บนความจริงและความถูกต6อง 

     



 

๒๒๓ 

 

ตอนท่ี ๓ เป8นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 
คําช้ีแจง โปรดอ8านข6อความต8อไปนี้โดยละเอียด แล6วทําเครื่องหมาย �ลงในช8องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู6สึกของท8านซ่ึงเป=นจริงมากท่ีสุดเพียงข6อเดียว  

ข�อ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. เคารพและปฏิบัติตามกติกา      
๑  ท8านปฏิบัติงานเป=นไปตามเจตนารมณ+ของ

กฎหมาย 

     

๒  ท8านยึดหลักความเสมอภาคในการให6บริการ       

๓  ท8านปฏิบัติตามกฎระเบียบต8าง ๆ โดยยึดถือ
อํานาจตามกฎหมาย 

     

๔  กฎ ระเบียบ ข6อบังคับต8าง ๆ ขององค+กรท8านมี
ความทันสมัย เป=นธรรมและเป=นท่ียอมรับของ
สังคม 

     

 ๒. เมตตาธรรมต�อผู�อ่ืน      
๕ ท8านปฏิบัติงานด6วยความสุจริต ไม8มีเรื่อง

ร6องเรียน 
     

๖ ท8านมีการตอบสนองความต6องการของ
ประชาชน เช8น การอํานวยความสะดวกให6กับ
ประชาชนอย8างเสมอภาค 

     

๗ เม่ือท8านกระทําความผิดทางวินัย องค+กรจะ
สอบสวนและพิจารณาโทษด6วยความเป=นธรรม 

      

๘ ท8านปฏิบัติงานท่ีได6รับมอบหมายอย8างเต็ม
ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน+ของทาง
ราชการและประชาชนเป=นหลัก 

     

 ๓. ยืนหยัดความโปร�งใส      
๙ ท8านสามารถเปSดเผยข6อมูลข8าวสารสําคัญท่ี

ประชาชนควรรู6 เช8น ข6อบัญญัติ งบประมาณ 
และข6อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ6าง 

     

๑๐ ท8านมีการดําเนินการเผยแพร8ประชาสัมพันธ+
ข6อมูลข8าวสาร ด6วยวิธีการและรูปแบบต8าง ๆ 
ได6 เช8น ปSดประกาศ ประชุมชี้แจง และเว็ปไซด+
ของหน8วยงาน 

     



 

๒๒๔ 

 

ข�อ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๑ ท8านปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข6อมูลข8าวสารและมี
ระบบให6ประชาชนเข6าถึงและรับรู6ข6อมูลข8าวสาร
ได6 

     

๑๒ ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรมขององค+กรท8านได6 

     

 ๔. เต็มใจมีส�วนร�วม      
๑๓ ท8านเปSดรับฟPงความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไป

เพ่ือนํามาใช6ในการบริหารงาน 
     

๑๔ ท8านมีการตอบสนองและนําความคิดเห็นท่ีรับ
ฟPง มาใช6ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

     

๑๕ ประชาชนมีส8วนร8วมในการให6ข6อมูลเก่ียวกับการ
วางแผนโครงการต8าง ๆ ขององค+กรเสมอมา 

     

๑๖ องค+กรมีกิจกรรมสนับสนุนการมีส8วนร8วมของ
ประชาชนเป=นส8วนสําคัญ 

     

 ๕. เน�นความรับผิดชอบ      
๑๗ ท8านมีการกําหนดเปVาหมายและวัตถุประสงค+

ของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
     

๑๘ ท8านกับเพ่ือนร8วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให6เป=นไป
ตามเปVาหมายและวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว6 

     

๑๙ ท8านมีความกระตือรือร6นในการแก6ไขปPญหาของ
ประชาชน 

     

๒๐ องค+กรมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ6าหน6าท่ีในหน8วยงานอย8าง
สมํ่าเสมอ 

     

 ๖. ประกอบด�วยความคุ�มค�า      
๒๑ ท8านให6บริการด6วยมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว 

เพ่ือให6เกิดความคุ6มค8า 
     

๒๒ ท8านมีการใช6ทรัพยากรท่ีมีอยู8อย8างคุ6มค8า และ
เกิดประโยชน+สูงสุดแก8ประชาชน 

     

๒๓ องค+กรมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเพ่ือ
พัฒนาประชาชนครอบคลุมทุกด6าน 

     



 

๒๒๕ 

 

ข�อ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๒๔ องค+กรท8านมีการใช6จ8ายงบประมาณตรงกับ
ปPญหาและความต6องการของประชาชน 

     

 
 
ตอนท่ี ๔ เป8นคําถามเก่ียวกับป=จจัยการบริหาร 
คําช้ีแจง โปรดอ8านข6อความต8อไปนี้โดยละเอียด แล6วทําเครื่องหมาย �ลงในช8องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู6สึกของท8านซ่ึงเป=นจริงมากท่ีสุดเพียงข6อเดียว  

ข�อ ป=จจัยการบริหาร 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ด�านการวางแผน      
๑  ฝ�ายบริหารมีการจัดทําแผนเพ่ือให6บรรลุตาม

วัตถุประสงค+และเปVาหมายการดําเนินงานท่ี
กําหนด 

     

๒  แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค+ 
เปVาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ และ
ระยะเวลาดําเนินงานไว6อย8างชัดเจน 

     

๓  มีการสื่อสารให6กับเจ6าหน6าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามแผนทราบ 

     

๔  มีการมอบหมายหน6าท่ีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามแผนให6แก8เจ6าหน6าท่ี 

     

๕ มีการนําผลการวิเคราะห+สภาพแวดล6อมมา
กําหนดกลยุทธ+ในการพัฒนาหน8วยงาน 

     

 ๒. ด�านการจัดองค�การ      
๖ องค+กรมีการจัดโครงสร6าง เป=นไปตามอํานาจ

หน6าท่ีและสอดคล6องกับนโยบายของผู6บริหาร  
     

๗ ผู6บริหารขององค+กรมีการมอบหมายอํานาจ
หน6าท่ีในการตัดสินใจให6แก8ผู6บริหารระดับ 
รองลงมา  

     

       



 

๒๒๖ 

 

ข�อ ป=จจัยการบริหาร 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๘ องค+กรมีการจัดเจ6าหน6าท่ีให6เหมาะสมกับงาน
และตําแหน8งหน6าท่ีท่ีได6รับมอบหมายเป=น 
ปPจจุบัน  

      

๙ องค+กรมีการมอบหมายหน6าท่ีความรับผิดชอบ
ตามสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน  

     

๑๐ โครงสร6างขององค+กรมีความยืดหยุ8นและ
สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได6อย8าง
เหมาะสมตามสถานการณ+และสภาพแวดล6อม  

     

 ๓. ด�านการบังคับบัญชาส่ังการ      
๑๑ ผู6บังคับบัญชาในองค+กรให6คําแนะนํา หรือมีการ

ชี้นําในการปฏิบัติงานผู6ใต6บังคับบัญชาอย8าง
สมํ่าเสมอ  

     

๑๒ องค+กรมีการมอบหมายการปฏิบัติงานของแต8
ละตําแหน8งตรงกับหน6าท่ีความรับผิดชอบ  

     

๑๓ องค+กรมีการเปSดโอกาสให6ผู6ปฏิบัติงานและ
ประชาชนมีส8วนร8วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบัติงาน  

     

๑๔ องค+กรมีการส8งเสริมหรือสนับสนุนเจ6าหน6าท่ีใน
การเข6ารับการศึกษาฝWกอบรม หรือหาความรู6
ใหม8 ๆ อยู8เสมอ 

     

๑๕ องค+กรมีการนําข6อเสนอแนะหรือข6อคิดเห็นหรือ
ข6อทักท6วงไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน  

     

 ๔. ด�านการประสานงาน      
๑๖ องค+กรมีการสื่อสารแบบสองทางท้ังบนลงล8าง 

และล8างข้ึนบน 
     

๑๗ องค+กรมีการประสานงานข6ามสายงานเช8น จาก
หน8วยงานภาครัฐกับหน8วยงานภาคเอกชน 

     

๑๘ องค+กรส8งเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ+ระหว8าง
สายงานในองค+กร 

     

๑๙ องค+กรมีการสร6างความสัมพันธ+กับหน8วยงาน
ภายนอกอยู8เสมอ 

     

       



 

๒๒๗ 

 

ข�อ ป=จจัยการบริหาร 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๒๐ องค+กรส8งเสริมให6มีการสร6างบรรยากาศในการ
ทํางานแบบพ่ีน6อง 

     

 ๕. ด�านการควบคุม      
๒๑ องค+กรมีการทําข6อตกลงการปฏิบัติหน6าท่ี

ระหว8างผู6ปฏิบัติงานกับผู6บริหารในทุก ๆ วาระ 
     

๒๒ องค+กรมีการออกกฎ ระเบียบ ข6อบังคับเพ่ือใช6
ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมาย
กําหนดไว6อย8างชัดเจน  

     

๒๓ องค+กรมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรม  

     

๒๔ องค+กรมีการนํามาตรการ หรือข6อบังคับมา
ปฏิบัติ พร6อมมีบทลงโทษกรณีไม8ปฏิบัติตาม  

     

๒๕ องค+กรมีประโยชน+ตอบแทนต8าง ๆ กรณี
ผู6ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือ
ข6อตกลงท่ีกําหนดไว6  

     

 
 
ตอนท่ี ๕ เป8นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือ
ทางร�างกาย 
คําช้ีแจง โปรดอ8านข6อความต8อไปนี้โดยละเอียด แล6วทําเครื่องหมาย �ลงในช8องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู6สึกของท8านซ่ึงเป=นจริงมากท่ีสุดเพียงข6อเดียว   

ข�อ 
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวหรือทางร�างกาย 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ      
๑ องค+ท8านมีการประชาสัมพันธ+ให6คนพิการมา

ลงทะเบียนและทําบัตรประจําตัวคนพิการทุกปX 
     

๒ องค+กรทานมีการประชาสัมพันธ+ วัน เวลา ให6ผู6
ท่ีลงทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการตามกําหนด 

     

๓ องค+กรท8านมีการจ8ายสวัสดิการเบ้ียความพิการ
ให6แก8คนพิการเดือนละ ๘๐๐ บาท ต8อคน 

     



 

๒๒๘ 

 

ข�อ 
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวหรือทางร�างกาย 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๒. การแพทย�และสุขภาพ      
๔ องค+กรมีการให6ความรู6เก่ียวกับการบริการทาง

การแพทย+และค8าใช6จ8ายในการรักษาพยาบาล
แก8คนพิการ 

     

๕ องค+กรมีการส8งเสริมค8าใช6จ8ายอุปกรณ+เครื่องช8วย
ความพิการ 

     

๖ องค+กรช8วยส8งเสริมพัฒนาการเพ่ือปรับสภาพ
ทางร8างกาย จิตใจ อารมณ+ สังคม พฤติกรรม 
สติปPญญา และการเรียนรู6 

     

 ๓. การศึกษา      
๗ องค+กรท8านได6เข6าไปดูแลส8งเสริมการศึกษาตาม

กฎหมายว8าด6วยการศึกษาแห8งชาติแก8คนพิการ 
     

๘ องค+กรส8งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมใน
สถานศึกษาเฉพาะหรือการศึกษานอกระบบแก8
คนพิการ 

     

๙ องค+กรส8งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช8วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ 

     

 ๔. การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย       
๑๐ องค+กรได6เข6าไปช8วยปรับสภาพแวดล6อมท่ีอยู8

อาศัยของผู6พิการโดยเฉพาะการปรับปรุงห6องน้ํา 
     

๑๑ องค+กรท8านได6เข6าไปสํารวจและช8วยปรับสภาพ
ท่ีอยู8อาศัยโดยเฉพาะราวจับและพ้ืนผิวทางเดิน 

     

๑๒ องค+กรท8านได6เข6าไปสํารวจและช8วยปรับสภาพ
ท่ีอยู8อาศัยตามความเหมาะสมตามลักษณะของ
ผู6พิการ 

     

 ๕. การจัดให�มีส่ิงอํานวยความสะดวก      
๑๓ องค+กรท8านได6จัดสร6างสิ่งอํานวยความสะดวกใน

ส8วนขององค+กรภาครัฐเพ่ือให6คนพิการเข6าถึง
และใช6ประโยชน+ได6จริง 

     

๑๔ องค+กรท8านมีกฎ ระเบียบให6หน8วยงานเอกชน
ต6องสร6างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู6พิการ 

     



 

๒๒๙ 

 

ข�อ 
การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวหรือทางร�างกาย 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๕ หน8วยงานท8านคุ6มครองสิทธิคนพิการและให6เข6า
มามีส8วนร8วมทางสังคมสําหรับคนพิการ 

      

 ๖. การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะ 
สําหรับคนพิการ 

     

๑๖ องค+กรท8านได6เข6าไปกํากับดูแลอย8างใกล6ชัด
เก่ียวกับการเก็บอัตราค8าโดยสารสําหรับผู6พิการ 

     

๑๗ องค+กรท8านรณรงค+และประชาสัมพันธ+ให6องค+กร
ด6านการขนส8งปฏิบัติต8อผู6พิการอย8างเป=นธรรม 

     

๑๘ คนพิการทุกคนได6รับการยกเว6นค8าโดยสาร
รถไฟฟVา BTS และไฟฟVาใต6ดินทุกสถานี และ 
อ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 

     

 ๗. การมีงานทํา      
๑๙ องค+กรท8านมีการส8งเสริมอาชีพให6แก8คนพิการ      
๒๐ องค+กรท8านมีการเข6าไปสํารวจสถานประกอบ 

การหรือหน8วยงานของรัฐ ให6มีการจ6างงานคน
พิการทุกแห8ง 

     

๒๑ องค+กรท8านส8งเสริมให6ภาคเอกชนรับผู6พิการเข6า
ไปทํางานตามอัตราส8วน ๑๐๐ คนต8อผู6พิการ ๑ 
คน 

     

 ๘. บริการกู�ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคน
พิการ 

     

๒๒ องค+กรท8านเปSดโอกาสให6คนพิการสามารถ
ขอรับบริการกู6ยืมเงินประกอบอาชีพ 

     

๒๓ มีการให6กู6ยืมรายละไม8เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ซ่ึง
ต6องผ8อนชําระไม8เกิน ๕ ปX 

     

๒๔ องค+กรท8านไม8คิดดอกเบ้ียเงินกู6ยืมสําหรับการ
ประกอบอาชีพของผู6พิการ 

     

 
 
 
 



 

๒๓๐ 

 

ตอนท่ี ๖ ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือทางร�างกาย  
๑. ด6านสวัสดิการเบ้ียคนพิการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ด6านการแพทย+และสุขภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ด6านการศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ด6านการปรับสภาพท่ีอยู8อาศัย  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕. ด6านการจัดให6มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. ด6านการลดหย8อนค8าโดยสารขนส8งสาธารณะสําหรับคนพิการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. ด6านการมีงานทํา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘. ด6านบริการกู6ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"ขอบคุณทุกท�านท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามเป8นอย�างดี" 
 



 

 
 
 
 

เร่ือง การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

 

วัน/เดือน/ปX ท่ีให6สัมภาษณ+

ชื่อ ....................................................................... 
อายุ..................... ปX ตําแหน8ง
 
ตอนท่ี ๒ การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร�างกาย

๑) ท8านคิดว8าการบริหารจัดการ
ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒) ท8านคิดว8าการบริหารจัดการ
ปPจจุบันเป=นอย8างไร ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม

…………………………………………………………………………………………………………………………………
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ� 
 

 
แบบสัมภาษณ� 

การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  

 

ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ� 
 

ปX ท่ีให6สัมภาษณ+…………………………………………………………เวลา…………………………………
 

....................................................................... นามสกุล...................................................................
ปX ตําแหน8ง.................................................................................................................

การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร�างกาย
การบริหารจัดการเก่ียวกับ “สวัสดิการเบ้ียคนพิการ” 

ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การบริหารจัดการเก่ียวกับ “การแพทย�และสุขภาพ
ปPจจุบันเป=นอย8างไร ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 

 

๒๓๑ 

การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย

…………………………………น. 

................................................................... 
................................................................................................................. 

การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร�างกาย 
 ในปPจจุบันเป=นอย8างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การแพทย�และสุขภาพ” สําหรับคนพิการใน

………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๒๓๒ 

 

๓) ท8านคิดว8าการบริหารจัดการเก่ียวกับ “การศึกษา” สําหรับคนพิการในปPจจุบันเป=น
อย8างไร ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ท8านคิดว8าการบริหารจัดการเก่ียวกับ “การปรับสภาพท่ีอยู�อาศัย” สําหรับคนพิการใน
ปPจจุบันเป=นอย8างไร ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………..……………..………………………………………………………………………………………………..………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕) ท8านคิดว8าการบริหารจัดการเก่ียวกับ “การจัดให�มีส่ิงอํานวยความสะดวก” สําหรับคน
พิการในปPจจุบันเป=นอย8างไร ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖) ท8านคิดว8าการบริหารจัดการเก่ียวกับ “การลดหย�อนค�าโดยสารขนส�งสาธารณะสําหรับ
คนพิการ” สําหรับคนพิการในปPจจุบันเป=นอย8างไร ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๗ ท8านคิดว8าการบริหารจัดการเก่ียวกับ “การมีงานทํา” สําหรับคนพิการในปPจจุบันเป=น
อย8างไร ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………..……………..………………………………………………………………………………………………..………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๘) ท8านคิดว8าการบริหารจัดการเก่ียวกับ “บริการกู�ยืมเงินประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ” 
สําหรับคนพิการในปPจจุบันเป=นอย8างไร ดีอยู8แล6วหรือควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

๒๓๓ 

 

ตอนท่ี ๓ การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
๑) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “มีความโอบอ�อมอารี” ในการบริหาร

จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “วจีไพเราะ” ในการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “สงเคราะห�ประชาชน” ในการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “วางตนพอดี” ในการบริหารจัดการ
สวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนท่ี ๔ การบริหารจัดการองค�กรท่ีดี  

๑) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “เคารพและปฏิบัติตามกติกา” ในการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วน
ท6องถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 

๒๓๔ 

 

๒) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “มีเมตตาธรรมต�อผู�อ่ืน” ในการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “ยืนหยัดในความโปร�งใส” ในการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วน
ท6องถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…….………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “เต็มใจมีส�วนร�วม” ในการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “เน�นความรับผิดชอบ” ในการบริหาร
จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖) ท8านคิดว8าควรมีการปฏิบัติอย8างไร จึงจะได6ชื่อว8า “ประกอบด�วยความคุ�มค�า” ในการ
บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วน
ท6องถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…….………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 



 

๒๓๕ 

 

ตอนท่ี ๕ ป=จจัยการบริหาร  
๑) ท8านคิดว8าควรมี “การวางแผน” อย8างไร เพ่ือให6การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ินเกิดประสิทธิผล  
…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….…… 
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 
๒) ท8านคิดว8าควรมี “การจัดองค�การ” อย8างไร เพ่ือให6การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับ

คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ินเกิดประสิทธิผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………..……………..…………………………………………………………………………………………………………..…… 
.………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) ท8านคิดว8าควรมี “การบังคับบัญชาส่ังการ” อย8างไร เพ่ือให6การบริหารจัดการสวัสดิการ
สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ินเกิดประสิทธิผล 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………..……………..……………………………………………………………………………………………………………..… 
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ท8านคิดว8าควรมี “การประสานงาน” อย8างไร เพ่ือให6การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับ
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ินเกิดประสิทธิผล 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….…… 
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

๕) ท8านคิดว8าควรมี “การควบคุม” อย8างไร เพ่ือให6การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร8างกายขององค+กรปกครองส8วนท6องถ่ินเกิดประสิทธิผล 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….…… 
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

๒๓๖ 

 

ตอนท่ี ๖ ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือทางร�างกายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเกิดประสิทธิผล   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณทุกท8านท่ีให6ความร8วมมือในการสัมภาษณ+เพ่ือประโยชน+ในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๗ 

 

ภาคผนวก จ Out put ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Total_Y 3.60 .702 342 

X1 3.40 .662 342 

X2 3.71 .588 342 

X3 3.59 .693 342 

X4 3.25 .752 342 

 

Correlations 

 Total_Y X1 X2 X3 X4 

Pearson 

Correlation 

Total_Y 1.000 .575 .487 .638 .643 

X1 .575 1.000 .591 .630 .595 

X2 .487 .591 1.000 .651 .583 

X3 .638 .630 .651 1.000 .782 

X4 .643 .595 .583 .782 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Total_Y . .000 .000 .000 .000 

X1 .000 . .000 .000 .000 

X2 .000 .000 . .000 .000 

X3 .000 .000 .000 . .000 

X4 .000 .000 .000 .000 . 

N 

Total_Y 342 342 342 342 342 

X1 342 342 342 342 342 

X2 342 342 342 342 342 

X3 342 342 342 342 342 

X4 342 342 342 342 342 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .702a .492 .486 .503 .492 81.674 4 337 .000 1.820 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

b. Dependent Variable: Total_Y 

 

 

 

 



 

๒๓๘ 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 82.657 4 20.664 81.674 .000b 

Residual 85.265 337 .253   

Total 167.922 341    

a. Dependent Variable: Total_Y 

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .888 .182  4.876 .000 

X1 .245 .057 .231 4.332 .000 

X2 .015 .064 .012 .226 .821 

X3 .248 .070 .244 3.534 .000 

X4 .287 .060 .307 4.800 .000 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

Coefficient Correlationsa 

Model X4 X2 X1 X3 

1 

Correlations 

X4 1.000 -.098 -.173 -.590 

X2 -.098 1.000 -.283 -.300 

X1 -.173 -.283 1.000 -.217 

X3 -.590 -.300 -.217 1.000 

Covariances 

X4 .004 .000 -.001 -.002 

X2 .000 .004 -.001 -.001 

X1 -.001 -.001 .003 -.001 

X3 -.002 -.001 -.001 .005 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.02 4.86 3.60 .492 342 

Residual -2.121 2.106 .000 .500 342 

Std. Predicted Value -3.202 2.563 .000 1.000 342 

Std. Residual -4.218 4.187 .000 .994 342 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 
 



 

๒๓๙ 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Total_Y 3.60 .702 342 

X5 4.18 .613 342 

X6 4.14 .560 342 

X7 4.22 .611 342 

X8 4.26 .616 342 

X9 4.30 .668 342 

X10 3.91 .656 342 

 

Correlations 

 Total_Y X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Pearson 

Correlation 

Total_Y 1.000 .255 .265 .272 .270 .227 .322 

X5 .255 1.000 .721 .652 .660 .510 .449 

X6 .265 .721 1.000 .809 .686 .578 .517 

X7 .272 .652 .809 1.000 .794 .663 .575 

X8 .270 .660 .686 .794 1.000 .662 .482 

X9 .227 .510 .578 .663 .662 1.000 .586 

X10 .322 .449 .517 .575 .482 .586 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Total_Y . .000 .000 .000 .000 .000 .000 

X5 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 

X6 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 

X7 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

X8 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

X9 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

X10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 

Total_Y 342 342 342 342 342 342 342 

X5 342 342 342 342 342 342 342 

X6 342 342 342 342 342 342 342 

X7 342 342 342 342 342 342 342 

X8 342 342 342 342 342 342 342 

X9 342 342 342 342 342 342 342 

X10 342 342 342 342 342 342 342 

 

 

 

 

 



 

๒๔๐ 

 

Model Summaryc 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .322a .103 .101 .665 .103 39.207 1 340 .000  

2 .347b .121 .115 .660 .017 6.631 1 339 .010 1.736 

a. Predictors: (Constant), X10 

b. Predictors: (Constant), X10, X8 

c. Dependent Variable: Total_Y 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17.362 1 17.362 39.207 .000b 

Residual 150.560 340 .443   

Total 167.922 341    

2 

Regression 20.251 2 10.125 23.244 .000c 

Residual 147.672 339 .436   

Total 167.922 341    

a. Dependent Variable: Total_Y 

b. Predictors: (Constant), X10 

c. Predictors: (Constant), X10, X8 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.252 .218  10.354 .000 

X10 .344 .055 .322 6.262 .000 

2 

(Constant) 1.827 .272  6.720 .000 

X10 .267 .062 .249 4.289 .000 

X8 .171 .066 .150 2.575 .010 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

 

 

 



 

๒๔๑ 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 

X5 .139b 2.435 .015 .131 .798 

X6 .135b 2.268 .024 .122 .732 

X7 .130b 2.085 .038 .113 .670 

X8 .150b 2.575 .010 .139 .768 

X9 .059b .924 .356 .050 .657 

2 

X5 .082c 1.187 .236 .064 .542 

X6 .070c .951 .342 .052 .484 

X7 .031c .339 .735 .018 .322 

X9 -.039c -.525 .600 -.029 .470 

a. Dependent Variable: Total_Y 

b. Predictors in the Model: (Constant), X10 

c. Predictors in the Model: (Constant), X10, X8 

 
Coefficient Correlationsa 

Model X10 X8 

1 
Correlations X10 1.000  

Covariances X10 .003  

2 

Correlations 
X10 1.000 -.482 

X8 -.482 1.000 

Covariances 
X10 .004 -.002 

X8 -.002 .004 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.48 4.01 3.60 .244 342 

Residual -2.843 1.254 .000 .658 342 

Std. Predicted Value -4.567 1.714 .000 1.000 342 

Std. Residual -4.307 1.899 .000 .997 342 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

 

 

 
 



 

๒๔๒ 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Total_Y 3.60 .702 342 

X11 3.69 .681 342 

X12 3.42 .765 342 

X13 3.75 .702 342 

X14 3.53 .680 342 

X15 3.75 .631 342 

 
Correlations 

 Total_Y X11 X12 X13 X14 X15 

Pearson 

Correlation 

Total_Y 1.000 .663 .678 .695 .738 .684 

X11 .663 1.000 .679 .600 .654 .546 

X12 .678 .679 1.000 .611 .628 .500 

X13 .695 .600 .611 1.000 .583 .599 

X14 .738 .654 .628 .583 1.000 .691 

X15 .684 .546 .500 .599 .691 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Total_Y . .000 .000 .000 .000 .000 

X11 .000 . .000 .000 .000 .000 

X12 .000 .000 . .000 .000 .000 

X13 .000 .000 .000 . .000 .000 

X14 .000 .000 .000 .000 . .000 

X15 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 

Total_Y 342 342 342 342 342 342 

X11 342 342 342 342 342 342 

X12 342 342 342 342 342 342 

X13 342 342 342 342 342 342 

X14 342 342 342 342 342 342 

X15 342 342 342 342 342 342 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔๓ 

 

Model Summaryf 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .738a .545 .544 .474 .545 407.511 1 340 .000  

2 .807b .651 .649 .416 .106 103.064 1 339 .000  

3 .823c .677 .674 .400 .026 27.384 1 338 .000  

4 .835d .698 .694 .388 .020 22.475 1 337 .000  

5 .838e .702 .697 .386 .004 4.959 1 336 .027 1.776 

a. Predictors: (Constant), X14 

b. Predictors: (Constant), X14, X13 

c. Predictors: (Constant), X14, X13, X12 

d. Predictors: (Constant), X14, X13, X12, X15 

e. Predictors: (Constant), X14, X13, X12, X15, X11 

f. Dependent Variable: Total_Y 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 91.544 1 91.544 407.511 .000b 

Residual 76.378 340 .225   

Total 167.922 341    

2 

Regression 109.351 2 54.676 316.453 .000c 

Residual 58.571 339 .173   

Total 167.922 341    

3 

Regression 113.741 3 37.914 236.516 .000d 

Residual 54.181 338 .160   

Total 167.922 341    

4 

Regression 117.128 4 29.282 194.276 .000e 

Residual 50.794 337 .151   

Total 167.922 341    

5 

Regression 117.867 5 23.573 158.239 .000f 

Residual 50.055 336 .149   

Total 167.922 341    

a. Dependent Variable: Total_Y 

b. Predictors: (Constant), X14 

c. Predictors: (Constant), X14, X13 

d. Predictors: (Constant), X14, X13, X12 

e. Predictors: (Constant), X14, X13, X12, X15 

f. Predictors: (Constant), X14, X13, X12, X15, X11 

 



 

๒๔๔ 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .911 .135  6.727 .000 

X14 .762 .038 .738 20.187 .000 

2 

(Constant) .255 .135  1.888 .060 

X14 .521 .041 .505 12.793 .000 

X13 .401 .039 .401 10.152 .000 

3 

(Constant) .200 .131  1.534 .126 

X14 .425 .043 .412 9.823 .000 

X13 .317 .041 .317 7.690 .000 

X12 .207 .040 .225 5.233 .000 

4 

(Constant) -.044 .137  -.322 .748 

X14 .312 .048 .303 6.474 .000 

X13 .254 .042 .254 6.035 .000 

X12 .209 .038 .228 5.463 .000 

X15 .232 .049 .209 4.741 .000 

5 

(Constant) -.117 .140  -.833 .405 

X14 .283 .050 .275 5.706 .000 

X13 .236 .043 .236 5.547 .000 

X12 .175 .041 .191 4.276 .000 

X15 .224 .049 .202 4.601 .000 

X11 .104 .047 .101 2.227 .027 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 
Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 

X11 .314b 6.934 .000 .352 .572 

X12 .354b 8.230 .000 .408 .606 

X13 .401b 10.152 .000 .483 .661 

X15 .333b 7.022 .000 .356 .522 

2 

X11 .185c 4.164 .000 .221 .500 

X12 .225c 5.233 .000 .274 .515 

X15 .205c 4.477 .000 .237 .464 

3 
X11 .116d 2.482 .014 .134 .431 

X15 .209d 4.741 .000 .250 .464 

4 X11 .101e 2.227 .027 .121 .429 



 

๒๔๕ 

 

a. Dependent Variable: Total_Y 

b. Predictors in the Model: (Constant), X14 

c. Predictors in the Model: (Constant), X14, X13 

d. Predictors in the Model: (Constant), X14, X13, X12 

e. Predictors in the Model: (Constant), X14, X13, X12, X15 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.10 5.00 3.60 .588 342 

Residual -1.716 1.144 .000 .383 342 

Std. Predicted Value -4.247 2.394 .000 1.000 342 

Std. Residual -4.447 2.964 .000 .993 342 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔๖ 

 

รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
๑. พระครูสังฆรักษ+ ชัยวัฒน+ ชยวฑฺฒโน, เจ6าอาวาสวัดโมกข+ พระประแดง สมุทรปราการ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  อาจารย+ประจําภาควชิารัฐศาสตร+ มหาวิทยาลัย มหาจุฬากรณราช

วิทยาลัย 
๓. นางสาวนงนุช มีสุข, ผู6อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค+การบริหารส8วนตําบลบางน้ําผึ้ง 
๔. นายวิรัช ศิโรดม, นายกองค+การบริหารส8วนตําบลบางกระสอบ 
๕. นายสําเนาว+ รัศมิทัต, นายกองค+การบริหารส8วนตําบลบางน้ําผึ้ง 
๖. นางสาวดวงใจ อุปคง, นักพัฒนาชุมชนองค+การบริหารส8วนตําบลบางกระสอบ 
๗. นายจงรัก แปVนเล็ก, นายกองค+การบริหารส8วนตําบลบางกอบัว 
๘. นาวสาวปSยาภรณ+ พ8วงสุด, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค+การบริหารส8วนตําบลบางยอ 
๙. นายนายวีระพล พืชทองหลัง, ปลัดองค+การบริหารส8วนตําบลบางยอ 
๑๐. นายประเสริฐ วชิรเข่ือนขันธ+, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง 
๑๑. นางสาวสุรีย+ จรกล, หัวหน6าฝ�ายสังคมสงเคราะห+ ทม.ปู�เจ6าสมิงพราย 
๑๒. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร+ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 
๑๓. ผศ.ดร.รฐัพล เย็นใจมา, อาจารย+ประจําภาควิชารัฐศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราช

วิทยาลัย 
๑๔. นางนัยนา สุทธิพธษ+, ผู6อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.พระประแดง 
๑๕. นายวัชระ เติมวรรณภัตร+, นายกองค+การบริหารส8วนตําบลทรงคะนอง 
๑๖. นายวิริศิรินทร+ ประนอมชัย, ผู6อํานวยกองสวัสด์ิการองค+การบริหารส8วนตําบลบางกระเจ6า 
๑๗. นายณรงค+ ดวงดี, นายกองค+การบริหารส8วนตําบลบางกระเจ6า 

 

 

 

 



 

๒๔๗ 

 

 
 

 

 



 

๒๔๘ 

 

 
 

 

 



 

๒๔๙ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๐ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๑ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๒ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๓ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๔ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๕ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๖ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๗ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๘ 

 

 
 

 

 



 

๒๕๙ 

 

 
 

 

 



 

๒๖๐ 

 

ภาพการสัมภาษณ� 

 

 

 

สัมภาษณ+ ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปู�เจ6าสมิงพราย 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

๒๖๑ 

 

 

 

สัมภาษณ+  นายวิษณุพงษ+  สงวนสัจจพงษ+ 

นายอําเภอพระประแดง 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 



 

๒๖๒ 

 

 

 

 

สัมภาษณ+  นางสาวปSยาภรณ+  พ8วงสุด 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค+การบริหารส8วนตําบลบางยอ 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 



 

๒๖๓ 

 

 

 

 

สัมภาษณ+ ตัวแทนนายวัชระ เติมวรรธณภัทร+ 

นายกองค+การบริหารส8วนตําบลทรงคะนอง 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

๒๖๔ 

 

 

 

 

สัมภาษณ+ นางสาวสุรีย+  จรกุล 

หัวหน6านักสังคมสงเคราะห+ เทศบาลเมืองปู�เจ6าสมิงพราย 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



 

๒๖๕ 

 

 

 

สัมภาษณ+ นายสําเนาว+  รัศมิทัต 

นายกองค+การบริหารส8วนตําบลบางน้ําผึ้ง 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖๖ 

 

รายชื่อผู6ทรงคุณวุฒิร8วมสนทนากลุ8ม 
วันศุกร+ท่ี ๗ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๓ 

ณ ท่ีทําการสมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เลขท่ี ๑/๘ ม. ๕ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ 

โทร ๐๒-๘๑๙ ๖๐๘๒, ๐๒-๘๑๙ ๖๐๘๓ 
 

ลําดับ ชื่อ                 สกุล ตําแหน8ง/หน8วยงาน 
๑ รศ.ดร.สุรพล สุยพรม รองอธิการบดี ฝ�ายกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัย       

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณะบดีฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๓ ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย+ประจําภาควิชารัฐศาสตร+ มหาวิทยาลัย     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย+ประจําภาควิชารัฐศาสตร+ มหาวิทยาลัย     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ นายวิษณุพงศ+ สงวนสัจพงษ+ นายอําเภอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
๖ ร.อ. เทิดศักด์ิ อ6นชัยยะ อุปนายกสมาคมฯ สมาคมคนพิการ  

จังหวัดสมุทรปราการ 
๗ นายกมล นระทีทาน อุปนายกสมาคมฯ สมาคมคนพิการ  

จังหวัดสมุทรปราการ 
๘ น.ส.จิราพร อรุณพูลทรัพย+ ผู6อํานวยการศูนย+พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

พระประแดง 
๙ นายภาวี ศิโรดม ประธานสภาองค+การบริหารส8วนตําบลบางกระสอบ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐ ดร.ธงชัย คล6ายแสง นักวิชาการอิสระ 
๑๒ ดร.ภูรีภัทร ห6วยหงษ+ทอง นักวิชาการอิสระ 
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๒๖๙ 

 

 



 

๒๗๐ 

 

รูปภาพประกอบการสนทนากลุ�ม 
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การสนทนากลุ8มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ในวันศุกร+ท่ี ๗ กุมภาพันธ+ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห6องประชุมท่ีทําการสมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 



ประวัติผู
วิจัย 

ช่ือ                     :      นายสิงห�คํา มณีจันสุข 
วัน เดือน ป�เกิด      :      พ.ศ. ๒๕๐๕ 
สถานท่ีเกิด     :      ๓๗ หมู) ๒ ตําบลทุ)งก)อ อําเภอเวียงชัย  
  จังหวัดเชียงราย 
การศึกษา      :      - พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัด 

สารอด เขตราษฎร�บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
                               - พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร�  
 สาขารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
                               - พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร�  
 สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
 (NIDA)  
การทํางาน :     พ.ศ. ๒๕๔๐-ปDจจุบัน นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 พ.ศ.๒๕๕๐-ปDจจุบัน กรรมการผูFจัดการบริษัทสวนปาล�มอัศวินจํากัด 
ผลงานทางวิชาการ  :    “ประชาธิปไตยกับการมีส)วนร)วมทางการเมืองของประชาชน” วารสารวิจัย 
 วิชาการป�ที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) 
                         :    “การจัดการทรัพยากรมนุษย�ในยุคโลกาภิวัตน�” การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  คร้ังที่ ๓ ภาควิชารัฐศาสตร�คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) 
                         :    “วิวัฒนาการของการปกครองเศรฐกิจและสังคมไทย วารสารวิจัยวิชาการ 
 วิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป�ท่ี ๔ ฉบับท่ี  
 ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) 
ที่อยู)ปDจจุบัน  :     ๓๙/๑๖ หมู)ท่ี ๓ ตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 

 


